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Başbakanlık önünde topla-
nan yaklaşık 20 bin göste-
rici, “Şimdi birlikteyiz”, 

“Nazilere hayır”, “ÖVP-FPÖ hü-
kümetine hayır”, “Kickl istifa” 
yazılı pankartlar açtı.

Ülkede 2000 yılında kurulan ilk 
ÖVP ve FPÖ hükümetine kar-
şı her ayın perşembe günü ger-
çekleştirilen gösterilerin devamı 
olarak düzenlenen protestoda, 
hükümetin yabancı, Müslüman 
ve göçmen karşıtı politikalarına 
tepki gösterildi.

Gösteride konuşan sanatçı 
Stefanie Sourial, bir sanatçı ola-
rak yaşadığı günlük ırkçı saldı-
rılardan örnekler vererek aşı-

rı sağcı hükümetin ülkede artan 
ırkçılık ve nefret söyleminin so-
rumlusu olduğunu dile getirdi.

Sourial, farklı kimlik ve kültür-
den insanların Avusturya’da her 
geçen gün artan ırkçılıkla karşı 
karşıya kaldığına dikkati çekerek 
ülkedeki sağ duyulu insanların 
aşırı sağcılardan fazla olduğunu, 
bu nedenle birlik içinde hareket 
edilmesi gerektiğini söyledi.

Sokaklarda nefret ve şiddetin 
gözle görülür şekilde arttığını 
belirten Sourial, "Bu hükümet 
insanları sınıflandırıyor ve de-
ğersizleştiriyor. Irkçılık meşru-
laştırılıyor, farklılıklar yok edili-
yor." dedi.

Omas Gegen Rechts adlı sivil top-
lum örgütünün sözcüsü Monika 
Salzer de bu hükümetle ülkede 
faşizmin yükselişe geçtiğini ifa-
de ederek "Nazi dönemlerine şa-
hit olmuş biri olarak gençlerin 
geleceği ve hayalleri için aşırı 
sağcı hükümete karşı yürütülen 
mücadeleye destek veriyorum." 
diye konuştu.

Özellikle Başbakan Sebastian 
Kurz’u eleştiren Salzer, Kurz’un 
tecrübesiz ve ülkedeki gelişme-
ler karşısında etkisiz olduğunu 
öne sürerek aşırı sağcı bakanla-
rın antidemokratik uygulamala-
rına göz yumduğunu kaydetti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu 
temsilcisinin konuşma yaptığı 
gösteride, yerel sanatçıların ses-
lendirdiği ezgiler eşliğinde pro-
testo sona erdi.

Morallerimizi 
yüksek tutalım!

Değerli okuyucularımız, 
2018 yılının sonuna doğ-
ru hızla ilerlerken gelen 

haberler pek hoş değil. 

Başta vatandaşlık sorunları ol-
mak üzere, uyuşturucu, iş piya-
sasındaki zorluklar, ayrımcılık,  
okullarda eğitimle ilgili sıkıntı-
lar, gençlerimizin problemleri 
ve yaşlılarımızın giderek büyü-
yen sorunları karşısında ne ya-
pılmalı? 

Bu konuda ciddi ve büyük  sivil 
toplum örgütleri, ne yazık ki çok 
yetersiz kalıyor. Çünkü kendile-
ri, Avusturya’da birçok konuda, 
sorunların müsebbibi yani ne-
denleri olarak görülüyor. Kendi 
dar çevrelerinin sorunlarına ide-
olojik olarak yaklaşan bu sivil 
toplum örgütlerinin adı ile hare-
ket eden kuruluşların, artık ka-
rar vermesi gerekiyor.

Tü r k iye 'd e k i  b i r  p a r t i n i n 
Avusturya teşkilatı olarak nere-
ye kadar gidilebilir? Avusturya 
partilerinin hemen hemen hep-
si, bu kadar sorun arasında 
özünde bununla ilgilenmiyor 
belki ama yeri geldiğinde de bu 
duruma karşı çıkıyor.

Çocuklarımızın, gençlerimizin, 
yaşlı insanlarımızın sorunları-
nı, buradaki parti ve ilgili ma-
kamlar ile çözebiliriz. Yangını 
çıkaran kundakçıların yani mil-
letin başını Avusturya’da bela-
ya sokanların, itfaiye eri gibi 
ortaya çıkıp afra tafra yaparak 
hala bu işten maddi ve manevi 
kazanç sağlıyor olmaları artık 
rahatsız ediyor. Toplumun mo-

rali bozuk. Bu topluma böyle 
egoist, çıkarcı, ne oldum delisi 
olmuş insanlar moral  veremez. 

Kendileri sorun ve bela iken ha-
la ortalıkta sorun çözücü ola-
rak dolaşmaları milletin tep-
kisini çekiyor.   Çünkü geçmiş 
yıllarda yaptıkları arsızlıkla-
rının, Avusturya’da insanları 
senin partin benim partim di-
ye bölmelerinin,  etrafa saçtık-
ları kin ve nefretin,  düşmanın 
bile yapmayacağı kötülükle-
rin bedelini, Avusturya’da ya-
şayan Türkiye göçmenleri  her-
gün  gözyaşı, sıkıntı ve bunalım 
ile ödüyor. 

Avusturya'da son yıllarda,  
medyada, politikada, bürok-
raside ve akla gelebilecek di-
ğer her alanda görülen ve toplu 
bir şekilde Türkiye göçmenle-
rini hedef alan  tepki ve düş-
manlıklara neden olanlar, şu 
anda toplumun ve gerçek, ça-
lışan sivil toplum örgütlerinin 
arkasına geçip artık Türklerin 
ve Müslümanların başını be-
laya sokmaktan vazgeçsinler. 
Millet düşün yakamızdan diyor.  
 
Yeni bir başlangıç gerekli ama 
eskiler ile değil. 

BAŞYAZI

 Yeni bir başlangıç 
gerekli ama eskiler ile 

değil. 
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Wir halten 
Österreich 
am Laufen.
Soviel Einsatz von Österreichs 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
verdient gerechte Bedingungen und volle 
Anerkennung. Gerechtigkeit muss sein.

Avusturya’da hükümet 
karşıtı gösteri

Avusturya'nın başkenti Viyana’da yakla-
şık 20 bin gösterici, merkez sağ Avusturya 
Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük 
Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin aşırı 
sağcı politikaları karşıtı gösteri düzenledi.
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Viyana- Avusturya Ticaret 
Odası’nın eski başkanı ve 
mevcut onursal başkanı 

olan Dr. Christoph Leitl, Avusturya 
ve Türkiye ekonomisine dair ol-
dukça olumlu, yapıcı, hedefe yö-
nelik ve her şeyden önce samimi 
ifadelerde bulundu. Leitl, iki kez 
Türkiye’de bulunduğunu ve çe-
şitli organizasyonlarda ve önemli 
buluşmalarda daima bir şeyi dile 
getirdiğini söyledi: “Ekonominin 
bütünleştiğini biliyoruz ve bu nok-
tada Avusturyalı ve Türk girişim-
ciler için, bu zor zamanlarda köp-
rülerin kurulmasında, karşılıklı 
yapılacak çeşitli yatırımlar ve iş-
birliği aracılığıyla destek olabile-
cekleri çok büyük fırsatlar oldu-
ğunu görüyoruz. Yurt dışında bir 
şeylere ulaşmak isteyen başarılı 
girişimcileri Türkiye’yi düşünme-
leri konusunda cesaretlendiriyo-
ruz. Elbette aynı şekilde Türk giri-
şimcileri de Avusturya’ya yatırım 
yapmaya davet ediyoruz. Verimli 
bir zeminin hazırlanmasına yar-

dımcı olmak için buradayız.”

Bu dostça karşılama için Leitl’a içten 
teşekkürlerini sunan TKG Başkanı 
Birol Kılıç, iki ülkenin 500 yıldan 
beri değişken bir algıya ve karşılaş-
maya sahip olduğunu ve burada, 
özellikle başarılı Avusturyalı giri-
şimciler için Türkiye’de büyük fır-
satlar gördüklerini söyledi.

Kılıç: “Sayın Dr. Leitl’a çok teşekkür 
ederiz. Kendisi, her daim bizi moti-
ve eden harika bir köprü kurucu. 
Özellikle iki ülkenin ekonomik ve 
kültürel örgütleri aracılığı ile sanat, 
kültür ve ekonomi alanlarında kar-
şılıklı saygı ve sempatiyi artırmak 
istiyoruz. 30 yıldır Avusturya’da 
yaşayan ve burada da okumuş bi-
ri olarak şunu söyleyebilirim: 
Avusturya, tüm ulusların dostu ve 
özelikle yurt dışında, Türkiye mev-
zu bahisse eğer, çok başarılı. Hatta 
birçok Avusturyalı girişimci ve bi-
lim adamı, modern Türkiye’nin ku-
rucularının, Atatürk’ün güvenini 

kazanmıştır. Eski ünlü cumhurbaş-
kanlığı sarayının yanı sıra mima-
ri olarak Avusturyalılar tarafından 
tasarlanan ve Türklerle birlikte in-
şa edilen ulusal savunma, parla-
mento ve diğer birçok hükümet bi-
nası bulunmaktadır. Hidrolik enerji 
alanında da Türkiye’deki ilklerden 
biri olan Avusturya, küçük tekno-
loji şirketlerine kadar bu işin hep 
içindeydi. Avusturyalılar, dost can-
lısı, güvenilir ve içten insanlar ola-
rak tanınıyor ve ben de Türkiye dı-
şında, Türk cumhuriyetlerinde 
Türk şirketleri ile ortak projeler yü-
rüten çok sayıda Avusturyalı tanı-
yorum. Avusturyalıların Türklerin 
yapamadıklarını ve Türklerin de 
Avusturyalıların yapamadıklarını 
yapabileceklerini görüyorum. Yurt 
dışında bu birleşim, tecrübeler ışı-
ğında, farklılıklardan ziyade be-
raberlik getiriyor. Bu nedenle eko-
nomik ve kültürel ilişkiler arasında 
bir yakınlaşma olmasını temen-
ni ediyoruz. 80 milyonluk nüfuslu 
bir ülke, Türkiye gibi, komşularıyla, 

Avusturya gibi, daha fazla işbirliği 
yapmalı. Gümrük Birliği’nin baş-
langıcından bu yana Avusturya’nın 
Türkiye’ye olan ihracatındaki ge-
lişmeye yönelik Avusturya Ticaret 
Odası (WKO) verileri de bunu açık-
ça gösteriyor. Geçtiğimiz 20 yılda, 
01.01.1996’da Gümrük Birliği’nin 
yürürlüğe girmesinden bu yana 
Avusturya’nın ihracat hacmi beş 
kattan fazla artarak 246 milyon 
Euro’dan 1.310 milyon Euro’ya çıktı, 
bir ara ise neredeyse altı katına çık-
mıştı (2015) ve bu 4 milyar Euro’yu 
aşabilir, aşmalıdır da. 1996 yılın-
da Gümrük Birliği’nin yürürlüğe 
girmesinden hemen sonra ihracat 
hacmi beş yıl içinde ikiye katlan-
dı ki bu açık bir başarı öyküsüdür.”

Başkan Kılıç, 01.01.1996 tarihin-
de yürürlüğe giren AB-Türkiye 
Gümrük Birliği için bir modernizas-
yona gidilmesini temenni ediyor. 
Avusturya’nın AB dönem başkanlığı 
sırasında mutlaka ele alınması ge-
reken ve AB’ye tam üyelikle ilgisi ol-
mayan aksine AB-Avusturya ekono-
misine daha fazla fayda sağlayacak 
olan bu konuya ilişkin en azından 
Avusturya’dan olumlu sinyaller gel-
mesini diliyor. Ki bu konu, 2016 yı-
lının Aralık ayında, AB Komisyonu 
tarafından da “AB Komisyonu, 
Türkiye Gümrük Birliği’nin modern-
leştirilmesini tavsiye ediyor.” başlığı 
ile de gündeme getirilmişti.

Avrupa Ticaret Odaları Birliği 
Başkanı Leitl´den önemli mesajlar

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkanı 
Dr. Christoph Leitl, Avusturya Türk Kültür Cemiyeti (TKG) Başkanı 
Birol Kılıç’ı ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşme-

de Türkiye-Avusturya-AB bağlamında bütünleşen ekonomiye dikkat 
çekildi.
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IM BILDUNGSZENTRUM DER AK WIEN
AK BILDUNGS- & BERUFSINFOMESSE

EINE VERANSTALTUNG DER AK WIEN IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM STADTSCHULRAT FÜR WIEN

BERUF
SCHULE &

WOHIN MIT 14?

L14
7. BIS 10. NOV. 2018

www.L14.at

Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

MESSE UND FAMILIENPROGRAMM FÜR KINDER UND ELTERN MIT ZAHLREICHEN VORTRÄGEN UND WORKSHOPS

FREITAG,   9.11.2018   14.00 -17.00 UHR  &  SAMSTAG,  10.11.2018    09.00 -17.00 UHR

VİYANA- Evlilik ve kayıtlı be-
raberlik, 1 Ocak 2019 itiba-
rıyla heteroseksüel ya da 

homoseksüel olsun fark etmek-
sizin herkese açık olacak.  Kurier 
Gazetesi tarafından aktarılan habe-
re göre kısa adı ÖVP olan Avusturya 
Halk Partisi ve kısa adı FPÖ olan 
Avusturya Özgürlük Partisi koalis-
yon hükümeti,  FPÖ’nün talebiy-
le yalnızca heteroseksüel insanla-
rın evliliğine izin verilebilmesi için 
bir çözüm bulmaya çalıştı. Ancak 
bu uğraş, parlamento grup liderle-
ri August Wöginger (ÖVP) ve Walter 
Rosenkranz (FPÖ) tarafından yapı-

lan açıklamaya göre başarısız oldu.

Wöginger ve Rosenkranz,  erkek-
ler ve kadınlar arasındaki gele-
neksel evliliğin üçte iki çoğunluk-
la anayasada sağlama alınmasına 
Neos Partisi’nin de kısa adı SPÖ 
olan Avusturya Sosyal Demokrat 
Partisi’nin de yanaşmadığını kay-
detti. Yani “ÖVP/FPÖ koalisyonu, 
parlamentodaki salt çoğunlukla-
rı ile eşcinsellere de evlilik yolunu 
açan Anayasa Mahkemesi kararını 
kabul etmek zorunda kaldı.” Zira 
hukuk uzmanlarına göre -FPÖ ta-
rafından soruşturuldu- basit bir ya-

sal “onarım” Anayasa Mahkemesi 
hükmüne karşı koyamazdı.

Kısaca: Hükümet, bir düzenleme-
den çekiliyor ve 1 Ocak itibarıy-
la eşcinsel evliliğin yolu açılıyor.
Anayasa Mahkemesi, eşcinselle-
re evliliği yasaklayan ve eşcinsel-
ler için belirlenen kayıtlı beraber-
lik hükümlerini, 1 Ocak 2019’dan 
itibaren geçerli olmak üzere yü-
rürlükten kaldırdı.

SPÖ ve Neos memnun

S P Ö,  h ü k ü m e t i n  A n ay a s a 

Mahkemesi kararına itiraz gi-
rişiminde bulunmamasından 
dolayı oldukça memnun. SPÖ 
Milletvekili Mario Lindner şun-
ları söyledi: “Ülkemizde eşitlik 
adına güzel bir gün.”

Koalisyon hükümetinin bu konu-
daki “gerici” tutumundan rahat-
sız olan Neos Partisi’nden Niki 
Scherak ise Anayasa Mahkemesi 
kararı sayesinde Avusturya’nın 
nihayet “21. yüzyıla geçmiş ol-
masından” dolayı mutlu olduk-
larını belirtti.

Eşcinsel evlilik 
yasallaşıyor

FPÖ engellemek istedi, ÖVP-FPÖ koalisyonu, SPÖ 
ve Neos’u başından savdı. Ama üçte iki çoğunluk, 
eşcinsel evliliğin 2019 itibarıyla yasallaşmasına 

mâni olamadı.

“Atatürks Reformen hatten nicht 
nur eine Wirkung in der jungen 
Türkischen Republik. Vielmehr 
wurden auch andere muslimisc-
he Staatsoberhäupter auf sie auf-
merksam. Wenn man sich Bilder 
aus diesen Ländern anschaut, die 
vor 1979 entstanden sind, wird 
man feststellen können, dass 
Atatürks Einfluss sehr weitreic-
hend war, sogar nach seinem Tod. 
Seine Reformen hatten jedenfalls 
teilweise unmittelbar teilweise 
mittelbar eine große Wirkung auf 
die muslimische Welt.“

1979-Atatürks Einfluss
"Atatürk führte im Laufe 

seiner Amtzeit tiefg-
reifende Reformen im 

politischen und ge-
sellschaftlichen System 

durch, die die Türkei 
in einen modernen, 

säkularen und an Eu-
ropa orientierten Staat 
verwandeln sollten. "

Av u s t u r y a'd a  S o s y a l 
Demokrat Parti (SPÖ) Genel 
Başkanı ve eski Başbakan 

Christian Kern, aktif siyasi hayatı-
nı sonlandırdı. Kern, siyasete tica-
ret ve işletmeciliği bırakarak katıl-

dığını belirterek, ömrünün sonuna 
kadar profesyonel bir politikacı 
olarak yaşamını sürdürmek iste-
mediğini söyledi.
Siyasetin içinde yer alan "kimi 
entrikalar ve küçük oyunlardan" 

yorulduğunu ifade eden Kern, 
"Profesyonel bir politikacı deği-
lim, iş dünyasına geri dönmek is-
tiyorum. Bu benim şahsi kararım 
ve aldığım karardan mutsuz deği-
lim" dedi.

SPÖ'NÜN AP 
ADAYIYDI

Kern, 2019'da yapılacak Avrupa 
Parlamentosu seçimleri için 
SPÖ'nün baş adayı olarak seçimle-

re gireceğini açıklamış ve seçimle-
rin ardından da parti başkanlığın-
dan istifa edeceğini duyurmuştu. 

Avusturya Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğü görevinden ay-
rılarak siyasete giren Kern, 2016'da 
mülteci krizi nedeniyle istifa et-
mek zorunda kalan SPÖ eski Genel 
Başkanı ve Başbakan Werner 
Faymann'ın yerine parti başkanlı-
ğı ve başbakanlık görevlerine geti-
rilmişti.

"Entrika ve oyunlar-
dan yoruldum" dedi, 

siyaseti bıraktı
Avusturya ana muhalefet lideri Sosyal Demokrat Parti 

Genel Başkanı Christian Kern, entrikalar ve küçük oyun-
ların kendisini yorduğunu belirterek siyaseti bıraktığını 

açıkladı. İş hayatına geri dönmek istediğini belirten 
Kern, kararından mutsuz olmadığını da söyledi.
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VİYANA- Hükümet, radikal 
sembollerin kullanımı-
na ilişkin yasakları önem-

li ölçüde genişletmeyi planlıyor. 
Der Standard Gazetesi tarafından 
aktarılan habere göre; kısa adı 
ÖVP plan Avusturya Halk Partisi 
ve kısa adı FPÖ olan Avusturya 
Özgürlük Partisi koalisyonu, 
önümüzdeki hafta “Semboller 
Yasası” olarak adlandırılan bir ta-
sarıyı bilirkişi değerlendirmesine 
sunacak. Böylelikle yasaklı ola-
rak tanımlanan terör ve benzeri 
grupların sayısı çoğalacak.

2014 yılında yürürlüğe giren ya-
sayla tanımlanan yasaklı örgüt 
sayısı oldukça sınırlı idi. Şu an-
da yasa yalnızca, IŞİD, El-Kaide 
ve bunlara bağlı örgütlerin ve ar-
dıllarının sembollerini kapsıyor. 
Avusturya’da da faaliyet göste-
ren bazı organizasyonlar, henüz 
yasa kapsamında değil ve hü-
kümete göre bu örgütlere ait ra-
dikal semboller Avusturya’daki 
gösterilerde de kullanılıyor. 
Örneğin bu yılın Mayıs ayında 
Bleiburg’da yer alan Loibacher 
Feld’de (Kärnten) düzenlenen 
Hırvat buluşmasında, faşist bir 
hareket olan Ustaşa rejiminin 
sembolleri kullanıldı.

 
Bozkurtlar, PKK ve 
Hamas da listede

Bu boşluk, şimdi bir yasa de-
ğiş ikl iğ i  i le  doldurulacak. 
Koalisyona göre yasa, “siyasal 
İslam ve diğer şiddet eğilimli ide-
olojilere sahip olan ve demokra-
tik değerlerle çelişen” tüm örgüt-
leri kapsayacak.

Yasak, yakın zamanda şu grup-
lara ait sembolleri de etkileye-
cek: Sünni İslamcı Müslüman 
Kardeşler’in yanı sıra aşırı sağ-

cı Türk milliyetçisi Bozkurtlar, 
bölücü Marksist PKK, Filistin 
İslami Direniş Hareketi Hamas, 
Hizbullah’ın askeri kanadı ve 

Hırvat faşist hareketi Ustaşa’ya ait 
semboller. Ayrıca Avrupa Birliği 
hukukunda terörist organizasyon-
lar olarak anılan başka gruplar da 
yasaklanacak ve bunlar hükümet 
kararnamesi ile belirlenecek.

Hedef, din değil

Sembol kullanım yasağının, hiç-
bir şekilde dini hedef almadığını 
vurgulayan hükümet, bunun yal-
nızca demokratik değerlerle çeli-
şen belirli sembollerle ilgili oldu-
ğunu ifade etti. Değişiklik teklifi,  

Bakanlar Kurulu’na iletilecek ve 
ardından dört haftalık bilirkişi 
aşamasına geçilecek. Yeni düzen-
lemenin 1 Mart 2019’da yürürlüğe 

girmesi öngörülüyor.

Yasanın ihlaline yönelik ceza mik-
tarları değişmeyecek: İlgili sem-
bollerin kullanımı, 4000 Euro’ya 
kadar para cezası ya da bir aya ka-
dar hapis cezası ile sonuçlanacak. 
Suçun tekrarı halinde ise ceza, 
10.000 Euro para veya altı hafta 
hapis cezasına kadar çıkabilecek.

Muhatap siyasal İslam

Hükümet temsilcileri, söz konu-
su önlemin acilen uygulamaya ko-

nulması gerektiğine dikkat çek-
ti. İçişleri Bakanı Herbert Kickl 
(FPÖ), bunu şu sözlerle açıkladı: 
“Semboller Yasası, siyasal İslam’a 
yönelik önlem paketinin önemli bir 
parçasıdır ve herhangi bir radikal-
leşmeye karşı mücadele için önem-
li bir yapı taşıdır. Yasa değişikliğin-
de adı geçen semboller, anayasaya 
aykırıdır, temel demokratik değer-
lerimize ters düşmektedir ve bu ne-
denle Avusturya’da yeri yoktur.”

Başbakan Sebastian Kurz (ÖVP) 
ise şunları söyledi: “Özgür ve li-
beral demokrasi, korunması ge-
reken büyük bir değerdir. Temel 
demokratik değerlerimizi kabul 
etmeyen ve bu değerlere karşı 
savaşan oluşumların, ülkemizde 
yeri yoktur. Bu, siyasal İslam için 
geçerli olduğu gibi sağ ve sol ra-
dikalizm için de geçerlidir.”

Radikalizme 
Avusturya’da yer yok

Başbakan Yardımcısı  Heinz 
Christian Strache (FPÖ) de, “is-
ter politik ister dini motivasyon-
la olsun” aşırılık yanlılarının 
Avusturya’da yeri olmadığını söy-
ledi. “Radikal semboller yasağı 
ile tehlikeli ve hoşgörüsüz para-
lel ve karşı toplumların oluşma-
sına karşı önemli bir adım at-
mış oluyoruz. Özellikle radikal 
İslam’ın artan popülaritesi, uzun 
yıllardır Viyana’da önemli bir ko-
nudur.” diyen Strache, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Ne İslamcı 
Müslüman Kardeşlerin ne de faşist 
Türk bir grup olan Bozkurtların 
Avusturya’da yeri var ve toplum 
içinde sembollerini kesinlikle kul-
lanamazlar. Zira özgürlüğümüz ve 
demokrasimiz kendiliğinden oluş-
madı, bilakis radikalizme karşı 
her gün yeniden savunulması ge-
rekiyor.”

Hükümet radikal 
sembollere karşı

Bozkurtları ve Ustaşa hareketini (Hırvat milliyetçiliği) de kapsayacak yeni bir 
yasak geliyor.

Memnun�yet bulaşıcıdır! 
Her b�r müşter� tavs�yen�z 
�ç�n 50 Euro.
Yen� müşter�ler �ç�n 15 Ek�m’den 
�t�baren Erste Bank‘ta caz�p tekl�fl er.

Was zählt, sind die Menschen.

Kampanya 

için son gün 

16 Kasım                                                                                                                                

Viyana Belediye Evleri 
( W i e n e r  W o h n e n ) 
Sözcüsü Markus Leitgeb: 

“Zil panellerini daimi olarak de-
ğiştirmemiz gereken daire sayı-
sı 220.000.” dedi. 220.000 zilin 
yaklaşık yarısının hâlihazırda 
değiştirilmiş olduğunu, kala-
nının ise Aralık ayı sonuna ka-
dar tamamlanacağını ifade eden 
Leitgeb, ek bir masrafın oluşma-
dığını belirtti. Değişimden sonra 
kiracıların kendi inisiyatifleri ile 
kendi zillerine kendi isimlerini 
yazabilecek olmaları ise tuhaf. 
Söz konusu düzenleme yalnız-

ca sosyal konutlar değil koope-
ratif evleri ve özel konutlar için 
de geçerli.

ARGE Daten (Avusturya Veri 
Koruma Derneği), özel mülk sa-
hiplerinden de aynı uygulamayı 
bekliyor: Net bir onay alınmadan 
isimin kamuya açık olarak zile 

yazılması veri korumasının ih-
lali anlamına geliyor. “Yalnızca 
bundan dolayı dahi tazminat ta-
lebi hakkı doğar. Tutar ise kapı 
tabelaları için her ne kadar he-
nüz yüksek mahkemeye gidil-
memiş olsa da benzer durumlar-
da ilgili kişi için 1000 Euro’dur.” 
şeklinde açıklama yapan ARGE 

Daten, eğer ihlal söz konusu ise 
mülk sahibinin ya da mülk yöne-
timinin, üç ila yedi gün arasında 
bir süre tanınacağı ve ardından 
– gerekirse mahkeme tarafından 
– 1000 Euro talep edilebileceği 
hususunda uyarılmasını tavsi-
ye ediyor.

Zil panellerinde isim yasak
Yeni Genel Veri Koruma 

Yönetmeliği’ne göre 
apartman zil panellerin-
de artık isim yer almaya-
cak. Bir kiracıdan gelen 
şikâyetin sonucu olarak 
Viyana Belediye Evleri 

(Wiener Wohnen) tarafın-
dan belediyeye ait 2000 

sosyal konut binasının zil 
panellerindeki isimler yıl 
sonuna kadar kaldırılmış 
olacak ve yerlerine daire  

numaraları gelecek.
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lfred Boran Hukuk Bürosu’ndan 
Avukat Dietmar Heck, este-
tik cerrahideki bu olağandı-

şı vakaya ilişkin şunu ifade etti: 
“Kamuoyunun bunu gerçekten 
bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde 
diplomatların aile üyelerinin özel 
tedavilerinde Viyanalı doktorlar 
avuçlarını yalayacaktır.” Krone 
Gazetesi tarafından aktarılan ha-
bere göre Suudi Arabistan Krallığı 
Büyükelçisi’nin eşi, hem Aralık 
2017’de hem de Ocak 2018’de 
Viyanalı dermatoloji ve estetik tıp 
uzmanının Döbling’deki muaye-
nehanesindeydi. 899,81 Euro tu-
tarındaki fatura ise bugüne kadar 
ödenmedi.

Avukat Heck şöyle konuştu: 
“Hasta, hukuki yargı yetkisi doku-
nulmazlığının yalnızca büyükelçi 
olan eşi için değil kendisi için de 
geçerli olmasından destek alıyor. 

Ve bu maalesef doğru.”

“Müvekkilim ek  
masraflar hakkında  
bilgilendirilmedi.”

Büyükelçinin eşinin avukatı ise 
hâlihazırda 3000 Euro’nun öden-
miş olduğunu ve masrafların bu 
miktarın üzerine çıkmayacağı 
konusunda cerrahın söz verdi-
ğini iddia etti: “Müvekkilim ek 
masraflar hakkında bilgilendi-
rilmedi.”

Dünyanın en zengin ülkelerin-
den biri olarak bilinen Suudi 
Arabistan’ın büyükelçisinin ve 
karısının avukatı, diplomatik 
statü atfıyla 899,81 Euro’nun 
ödenmek zorunda olmadığını 
ifade etti. Viyana kordiplomatik 
topluluğunun çağrısı da bu pro-
sedürü iyileştirmeyecektir.

Suudi elçinin  
karısı estetik 

ameliyat oldu ama 
ödeme yapmadı

Sosyal sigorta  
işlemleri  
cebinizde

Esnaflar ve Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigorta 
Kurumu (SVA), dijitalleş-

me sürecinin bir parçası olarak 
yeni bir uygulamayı hizmete aç-
tı. SVA’da sigortalı kişiler, bu ye-
ni uygulamayla her zaman ve 
her yerde özel muayene ve teda-
vilerine ilişkin faturalarını cep 
telefonu aracılığıyla tarayarak 
SVA’ya iletebilir ve ödeme onayı 
alabilirler. Tek gereken, veri gü-
venliğinin korunması için mo-
bil imza.

Bu yeni uygulamayla ayrıca baş-
vurularınızın güncel durumunu 
takip edebilir ve geri ödenen tu-
tarları görüntüleyebilirsiniz. 
Alanın dijital öncüsü; hizmet 
yelpazesi, özel doktor faturala-
rının iletiminden şahsi sigorta 
başvurusuna ve tıbbi destek ci-
hazları (ortopedik ayakkabı ta-
banı, kan şekeri ölçüm cihazı 
vb.) geri ödeme taleplerine ka-
dar uzanan sosyal güvenlik çev-
rimiçi hizmet portalını, Haziran 
ayında 8,7 milyondan fazla si-
gortalıya ulaştırmayı başa-
ran Avusturya Sosyal Güvenlik 
Kurumu Birliği idi.

„MeineSV Check” ve „MeineSV 

Cash” adlı ücretsiz uygulama-
larla, sigorta bilgilerine ulaşı-
labilir ve özel doktor ücretleri 
için geri ödeme talep edilebilir. 
Bilgisayar aracılığıyla hizmetle-
re erişemeyen kişilere ulaşmak 
için oluşturulan mobil uygula-
malar giderek çoğalıyor ve böy-
lelikle yeni sigortalılar da ait ol-
dukları sosyal sigorta kurumu 
tarafından sunulan geniş çaplı 
hizmetlerden güvenli ve rahat 
bir şekilde faydalanabiliyor.

Uygulama şöyle  
çalışıyor:

Uygulama, Google Play Store ya 
da Apple App Store üzerinden 
ücretsiz olarak indirilebilir.

- SVA uygulamasını açın ve 
“Fatura Gönder”i (Rechnung 
einreichen) seçin.
- Faturanızı cep telefonu kame-
rasıyla tarayın.
- Mobil imzanız ile giriş yapın.
- Ödeme makbuzunu ekleyin.
- Banka hesap bilgilerinizi 
girin ve formu gönderin. 
- Başvurunuzun durumunu ve 
ödenen tutarı, uygulama aracı-
lıyla her zaman görüntüleyebi-
lirsiniz.

Viyanalı estetik cerrah, böyle bir şeyi hiç beklemi-
yordu: Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi’nin eşi, 
Viyanalı cerrahın Döbling’deki şık muayenehane-

sinde iki operasyon geçirdi ancak operasyon bede-
li tam olarak ödenmedi. 899,81 Euro açık kaldı. 

Seçkin hasta, muhtemelen paçayı kurtaracak zira 
hukuki yargılama dokunulmazlığı kendisi için de 

geçerli.

Serbest meslek sahipleri, muayene ve tedavi 
faturalarını mobil uygulama aracılığıyla kolay-
ca tarayarak SVA’ya iletebilir ve onay alabilir-

ler. SVA, çevrimiçi hizmetlerini genişletiyor.

jeden MI 20:15
DIE NEUE 9-TEILIGE DOKeins-REIHE

DER KURIER DES 

KAISERS
ERFORSCHT DEN WERT DER 9 BUNDESLÄNDER

KurierKaiser_215x300.indd   1 09.10.18   09:54
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Avusturya'da "Nazi" 
selamına 2 yıl hapis

Avusturya'nın Tirol eyale-
tinde sosyal medyadan 
Nazi propagandası ya-

pan kişiye 2 yıl hapis cezası ve-
rildi.

Avusturya Devlet Televizyonu 
ORF'nin haberine göre, aşı-
rı sağcı Avusturya Özgürlük 

Partisinin (FPÖ) bölge yöne-
ticiliğini de yapan bir kişinin, 
sosyal medyada Hitler'e ait fo-
toğrafların yanı sıra Nazi propa-
gandası yaptığı tespit edildi.

Sosyal medyadaki paylaşımları-
nın ortaya çıkmasının ardından 
görevinden istifa eden Avusturya 

vatandaşı bu kişi hakkında Tirol 
Bölge Savcılığınca soruşturma 
başlatıldı.

Mahkeme, 50 yaşında olduğu 
belirtilen kişiye, "Nazi ideolo-
jisine ait sembol, işaret ve ben-
zeri unsurların tekrarlanmasını 
yasaklayan" yasaya aykırı dav-

randığı gerekçesiyle 2 yıl hapis 
cezası verdi.

Avusturya'da 1947'de çıkartı-
lan yasayla Nazi ideolojisine ait 
sembol, işaret ve benzeri unsur-
ların çeşitli mecralarda kullanıl-
ması yasaklanmıştı.

A.A.

Cu m hu rba şk a n ı  Recep 
Tay y ip  E rdoğ a n ,  B M 
Genel Kurulu için gel-

diği New York'ta Avusturya 
Cumhurbaşkanı Alexander Van 
der Bellen ile görüştü.  Görüşme 
basına kapalı gerçekleşti.

“İkili ilişkileri düzeltelim”

Avusturya medyasının diplo-
matik kaynaklara dayandırdığı 
haberlerde görüşmede ikili iliş-
kilerin normalleştirilme konu-
sunun konuşulduğu belirtildi.

Erdoğan ve Bellen’in ikili iliş-
kilerde normalleşme süreci-
nin başlamasından yana ol-
dukları belirtilirken, Avusturya 
Cu m hu rb a şk a n ı  B e l le n’ i n 
“Türkiye her zaman kolay bir 
ortak değil” ifadesinin kullan-
dığı aktarıldı. 

Erdoğan - Van der Bellen: 

"İkili ilişkiler normalleşsin"
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Elif (54)- Kadir (57) Bozdoğan 
çiftinin 3 erkek evladın-
dan en küçüğü olan Hacı 

Bayram, 15 Eylül 2017’de, “Tatil 
yapmak için Türkiye’ye gidece-
ğim” diyerek evinden ayrıldı. 
Bu süre içerisinde ailesi ile bir-
kaç kez telefon ve sosyal med-
ya üzerinden iletişim kuran Hacı 
Bayram, en son 8 ay önce Mersin 
kent merkezindeki bir otelde gö-
rüldü ve o günden sonra ken-
disinden bir daha haber alına-
madı. Çocuklarını aramak için 
Türkiye’ye gelen Bozdoğan çif-
ti ise bu zamana kadar Hacı 
Bayram’ın izine rastlayamadı. 
Mersin başta olmak üzere Hacı 
Bayram’ın gidebileceği İstanbul, 
Antalya, Adana, Kayseri ve Maraş 
gibi kentlere gidip sokak sokak 
çocuklarını arıyor.

“Yavrum hasret kaldık 
sana”

Oğlundan alacakları bir haberin 
yeterli olacağını dile getiren anne 
Elif Bozdoğan, “Biz kendisini çok 
seviyoruz. Ailece, hepimiz perişan 
olduk. Babası çok seviyor, hiç kız-
maz. Ne yaparsa yapsın, ne suçu 
olursa olsun. Dönmemezlik yap-

masın. ‘Baba ben sağım, ben bu-
radayım’ desin. Bir cevap yeter, 
bize bir haber yeter. Diyecek bir-
şey bulamıyorum. Dilimiz boğa-
zımız kurudu. Yavrum hasret kal-
dık sana. Perişanız, annen her 
gün ağlıyor yavrum” diyerek göz-

yaşı döktü. Oğlunun yerini söyle-
yecek kişiye 10 bin TL ödül vere-
ceğini belirten fabrika işçisi baba 
Kadir Bozdoğan ise “Oğlumuzun 
hayatında endişe ediyoruz. 
Oğlumuzun bizden bu şekilde ka-
çacağına inanmıyoruz. Eğer oğlu-

muzun bizden kaçacağına inan-
sak bu kadar zorlamayız. Çünkü 
ben işimi gücümü bıraktım, üc-
retsiz izin alarak oğlumu aramak 
için Türkiye’ye geldim. Devlet bü-
yüklerime yalvarıyorum. Bize yar-
dım etsinler” dedi. (DHA)

Avusturya'da birlik-
te yaşadığı ailesine 

"Türkiye'ye gidiyorum" 
diyen Hacı Bayram 

Bozdoğan'dan (21) 8 
aydır haber alınamıyor. 

Gencin anne- babası, 
oğullarını aramayı  

sürdürüyor.

“Türkiye’ye gidiyorum” deyip Avusturya’dan ayrılan gençten  
8 aydır haber alınamıyor

Viyana- Avusturya’nın ev 
tekstili uzmanı, şirket tari-
hinde sahip olduğu çok sa-

yıdaki kilometre taşına bu yıl 65. 
yıl dönümüyle bir yenisini daha 
ekliyor. BETTEN REITER’in başa-
rısı, kurucu Franz Reiter’in şirke-
tin kuruluşu itibarıyla şekil verdiği 
üç temele dayanıyor: Bireysel da-
nışmanlık, en iyi fiyatla en iyi kali-
te ve odakta insan temelinde müş-
teri yakınlığı.

Başarı öyküsü

Franz Reiter, daha 1948 yılında Linz 
Bindermichl’de, kumaş ve tuhafi-

ye malzemelerinin de satıldığı bir 
bakkal dükkânı işletiyordu. Bugün 
resmi kuruluş yılı olarak kabul edi-
len 1953 yılında, şirket resmen tes-
cil edildi. Kısa bir süre sonra şir-
ket, konumunu Goethestraße ile 
birlikte Herrenstraße ve Linz’deki 
Landstraße bulvarına taşıdı. Şirket 
kurucusu Franz Reiter, tüm ailesi-
nin, çocuklarının, gelin ve damat-
larının tam desteği ile işini onlarca 
yıl içinde azimle büyüttü.

Benzersiz ürünler

Avusturya’nın ev tekstili uzmanı, 

yıl dönümüne özel piyasaya sür-
düğü 25 parçalık ürün kataloğu 
ile gelecekte daha fazla insanın 
REITER ürünlerinde yatacağını ga-
ranti ediyor. BETTEN REITER Genel 
Müdürü Peter Hildebrand şöyle di-
yor: “Şirketimizin yıl dönümü ve-
silesiyle, başta sayısı bir milyonu 
geçmiş olan düzenli müşterileri-
miz olmak üzere tüm müşterileri-
mize özel olarak geliştirilmiş ürün 
kataloğu ve sansasyonel tekliflerle 
teşekkür etmek istiyoruz.”

Sözü edilen ürünler, Bavyera civa-
rından gelen kontrollü organik kuş 

tüyünden üretilmiş yüksek kalite 
yorgan ve yastıklar gibi REITER için 
özel olarak geliştirilmiş ürünler. 
Hildebrand: “Bu ürünler benzer-
siz bir kaliteye ve sansasyonel de-
recede düşük bir yıl dönümü fiyatı-
na sahip.” Diğer birçok yıl dönümü 
tekliflerine ek olarak REITER, yıl 
dönümü yarışmasının kazanan ka-
tılımcılarına Lifestyle-SUV Hyundai 
KONA, Ritzenhof Hotel & Spa am 
See’de iki adet sağlıklı yaşam tatili 
ve değeri 30.000 Euro’yu aşan çok 
sayıda başka ödüller veriyor.

Geleceğe bakış

Daha fazla genişleme, lojistik zinci-
rinin büyütülmesi ve çevrimiçi sa-
tışın güçlendirilmesi adına daha 
şimdiden geleceğe dair somut plan-
lara sahip olan Peter Hildebrand 
şöyle diyor: “Müşterilerimizin yal-
nızca beklentilerini karşılamayı de-
ğil bu beklentilerin üzerine çıkma-
yı da görevimiz olarak görüyoruz.”

65 yıldır Betten Reiter 
Tebrikler!

Avusturya’da “BETTEN 
REITER” ismi, yatak 

odası ve yaşam alanında 
danışmanlık, yetkinlik 

ve tasarımda ve yenilikçi 
fikirlerde en iyiyi temsil 

eder.

BETTEN REITER yıl dönümünü kutluyor! Online alışverişte de    bettenreiter.at/65jahre

*Daimi düşük fiyatlı ürünler, promosyon ürünleri, yıl dönümü serisi ve ücretli servis/hizmetler (perde dikimi vb.) hariç söz konusu ürün grubundaki tüm ürünler, metreyle satışı yapılan perdeler ve hazır 
perdeler için 20.10.2018 tarihine kadar geçerlidir. Diğer kampanyalar ya da hediye çekleri ile birleştirilemez. Ödemesi tamamlanmış ya da kalan ödemesi bulunan mevcut siparişler için geçerli değildir.  
**Betten Reiter üye müşterilerine özel! Metreyle satışı yapılan standart tasarımlardaki düz devore ve yan perdeler  için 9,99 €’dan başlayan metre fiyatları geçerlidir. Dizgi ve baskı hatalarından doğabi-
lecek yanlış anlaşılmalar karşısında haklarımız saklıdır.

Daimi düşük f yatlı ürünler, promosyon ürünleri & yıl dönümü serisi hariç
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Yarı saydam devore perde 
Uzunluk 295 cm, kurşun bant dikişli  (J41217/48)
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VİYANA – Avusturya’da 
f a a l i y e t  g ö s t e r e n 
Denizbank ve Vakıfbank, 

yüksek krediler verdiği gerekçe-
siyle Avusturya Finans Piyasası 
Denetleme Kurulu (FMA) tara-
fından takibe alındı.

D i e  P r e s s e  g a z e t e s i n i n , 
Bloomberg’in FMA’ya dayan-
dırdığı haberinden aktardı-
ğına göre Avusturya Finans 
Piyasası Denetleme Kurulu’nun 
( F M A) ,  Tü r k  b a n ka l a r ı n ı n 
Avusturya’daki şubelerini taki-
be aldığı ve likiditeleri ile ilgili 
bilgileri günlük olarak talep etti-
ği kaydedildi. FMA’nın bir sözcü-
süne atıfla, şu ana kadar olum-
suz bir duruma rastlanmadığı 
belirtildi.

 
D e n i z b a n k  y e t k i l i l e r i  d e 
Bloomberg’e verdikleri demeç-
te, ne bankanın kendisinde ne 
de Türk bankacılık sektöründe 
herhangi olumsuz bir durum ya-
şanmadığını teyit etti. Avusturya 
lisansı ile faaliyetlerini sürdü-
ren Denizbank AG ve Vakıfbank 
International AG’nin geçtiğimiz 
yıllarda Avrupa’dan yüksek fa-
izle mevduat topladığı ve bilhas-
sa Türk şirketlere Dolar ve Euro 
kredileri verdiği kaydediliyor. Yıl 
başından bu yana Euro karşısın-
da üçte bir değer kaybeden Türk 
Lirası’nın son dönemde yaşadı-
ğı hızlı düşüş, Türk şirketlerinin 
döviz üzerinden aldıkları kredi-

leri geri ödemede sıkıntı yaşama-
larına neden oluyor.

Satış yeniden mi  
görüşülecek?

Avusturya’da 27 şubesi bulunan 
Denizbank AG, Türkiye’nin be-
şinci büyük özel bankası olan 
Denizbank’a ait. Bu banka ise 

Mayıs ayında Rus Sberbank ta-
rafından 2,8 milyar Euro karşılı-
ğında Emirates NBD’ye satılmış-
tı. Ancak söz konusu anlaşma 
henüz nihai değil.

Bloomberg’de yer alan habe-
re göre analistler, son gelişme-
ler karşısında anlaşmanın yeni-
den gözden geçirilebileceğini ve 

hatta iptal edilebileceğini düşü-
nüyor. Avusturyalı Denizbank 
AG 2017 yılı sonunda 8,3 milyar 
Euro mevduata sahipti ve günlük 
%0,4 ile diğer bankalardan be-
lirgin düzeyde daha yüksek faiz 
sunmakta. Bankanın verdiği 8,2 
milyar Euro kredinin 5,7 milyar 
Euro’su Türkiye’ye akarken 2,5 
milyar Euro’su Avusturya dışın-
daki başka müşterilere gitmiş.

Frankfurt School of Finance 
and Management’ta bankacı-
lık uzmanı olan Edgar Löw, Türk 
Lirası’nın değer kaybetmesi kar-
şısında Türk bankalarının yurt 
dışındaki iştirakleri için sıkıntı 
yaratacağını, bunların ana ku-
rum tarafından destek almak 
zorunda kalabileceğini, ana 
kurumun bunu yapacak gücü ol-
maması durumunda Avusturya 
Tasarruf  M evduat ı  S igor ta 
Fonu’nun devreye girmesi gere-
kebileceğini söyledi.

Avusturya Finans Piyasası Denetleme Kurulu (FMA) 
Türk bankalarını takibe aldı

İstanbul Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, 
Avusturya’da  PKK adına fi-

nans faaliyeti yapan örgüte mad-
di destek veren işadamları ara-
sında olduğu öne sürülen H.T’nin 
Avusturya’ya gitmek üzere 
Atatürk Havalimanı’na gelece-
ği yönünde bilgi aldı.  KONGRA-
GEL eş başkanı R.K.  ile iletişimi 

olduğu iddia edilen H.T., Atatürk 
Havalimanı’na geldiği sırada gö-
zaltına alındı. MEDNUÇE TV’nin 
yayınlarında yer alan işadamla-
rından olduğu belirtilen H.T’nin   

üzerinde 2 bin 66 Dolar, 19 bin 411 
Euro, 240 Frank, 95 Pount, 10 bin 
869 lira para ele geçirildi. Vatan 
Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürülen H.T. iş-

lemlerin ardından adliyeye sevk 
edildi. H.T.’nin çıkarıldığı adli-
yede imza ve yurt dışı çıkış yasa-
ğı konularak 100 bin TL kefaletle 
serbest bırakıldığı bildirildi.

Avusturya`dan Istanbul´da 
bir tutuklama daha

Die Nr. 1 
seit 1999 

Atatürk 
Havalimanı'nda 
düzenlenen ope-
rasyonla, PKK'ya 

Avusturya'da finans-
man sağladığı ve örgü-
te maddi yardım yap-
tığı iddia edilen H.T. 

adlı işadamı gözaltına 
alındı. Şüpheli H.T. 

sevk edildiği adliyede 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından yurtdışı 

yasağı konularak 100 
bin lira kefaletle  
serbest bırakıldı.
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Haber kadrosunu günden güne güç-
lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-
yimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabir-
lik konusunda deneyimli habercile-
rin aşağıdaki mail adresine e-posta 
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine 
posta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir baş-
vuruyu, telefon ve adreslerini özel-
likle yazarak yapmaları rica olunur. 
Başvurular sadece elektronik posta 
ile (E-mail) kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

www.vhs.at

Bessere 
Aussichten!

İspanya’da Barcelona’ya ya-
kınlığı ile bilinen Sport gaze-
tesinde Arda Turan’la ilgili ol-

dukça sert bir yazı kaleme alındı.

Ya z a r  To n i  Fr i e r o s  i m z a -
sı taşıyan yazıda Arda Turan’ın 
Barcelona’dan 1 Euro bile para al-
maması ve Başakşehir tarafından 
da hemen kovulması gerektiği ifa-
de edildi.

EMPATİ, UYUM, 
PERFORMANS: SIFIR, 

SIFIR, SIFIR

Frieros, “Barcelona ne yazık ki 
parmaklarını Arda Turan’a kap-
tırdı. Son dönemlerin en kötü 
transferi. Bu Barcelona’nın su-
çu değildi. Tüm sorumluluk Arda 
Turan’ın. Barcelona’yı tüm dün-
yayı alt edebileceği bir yer de-
ğil; zengin bir İstanbul mahallesi 
olarak gördü ve kendini iyi bir ha-
yat yaşamaya adadı. Sıfır empa-
ti, sıfır uyum ve sıfır performans. 
İspanya’da 4 yıl yaşayıp tek keli-
me İspanyolca konuşamıyordu. 
Egoist bir insan.” sözleriyle baş-
ladığı yazısını şöyle sürdürdü:

HİÇ KİMSE ONU 
İSTEMİYORDU

“Öyle bir  duruma geldi  ki, 
Barcelona onunla ne yapacağını 
bilemez haldeydi. Hiçbir büyük 
takım onu transfer etmek için, 
Barcelona’da yarattığı ekonomik 
yıkımı telafi edecek bir para öde-
mek istemiyordu. Türkiye’deki 
büyük takımlar bile onu isteme-
di ve sonunda Başakşehir gibi 
daha küçük bir takıma kiralan-
dı. Barcelona bir süreliğine mil-
yon dolarlarını kurtarmıştı.

TÜRKİYE’DE 
KARİYERİNİ TOPRAĞA 

GÖMDÜ”

“Türkiye’ye dönen Arda Turan, 
kariyerini  yeniden yükselt-
mek yerine kendisini bir futbol-
cu olarak toprağa gömdü. Milli 
Takım’dan da gönderildi çünkü 
bir ’emekçi’ olmayı kabul etmi-
yordu artık ve veteran bir gaze-
teciye saldırıp, küfür etti.”

ÖNCE HAKEME, 
SONRA ŞARKICIYA 

SALDIRDI

“Geçen yıl bir hakeme saldır-
dı ve 16 maç ceza aldı. Son ola-
rak da bir kaç gün önce, 8 aylık 
hamile eşini üzecek bir şekilde 
barda, bir şarkıcıya saldırı sah-
neledi. Ve Türkiye’de gerilim al-
tında bir tartışma başlattı.”

KÖTÜ KARAKTERLİ 
BİR MİLYONER!

“Şimdi Başakşehir’in yapma-
sı gereken Arda Turan’ı hemen 
kovmak olmalı. Eğer Barcelona 
da ona 1 Euro bile ödüyorsa he-
men bundan vazgeçmeli. Kötü 
karakterli milyoner Arda Turan, 
yeteneklerini kendi elleriyle ka-
nalizasyona attı…”

İspanya’dan çok ağır  
Arda Turan yazısı!

AKTÜEL
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Digitale  
Grundbildung  
an den Schulen 
Jetzt geht’s richtig los!
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bmbwf.gv.at

Mit Schulbeginn startet die Digitalisierungsinitiative im Bildungswesen:  
Sie beginnt bei der umfassenden Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in  diesem 
Bereich, schafft die notwendige Infrastruktur an den Schulen und stellt maß-
geschneiderte Lehrpläne zur Verfügung. Wann geht’s los? Jetzt! Bereits in diesem 
Schuljahr steht die verbindliche Übung „Digitale Grundbildung“ im Lehrplan der 
AHS-Unterstufe und der Neuen Mittelschule. Zu Beginn des Jahres 2019 soll der 
„Masterplan“ erarbeitet – bis 2023 im gesamten Bildungswesen umgesetzt sein.

Kırgınlık ve öfke ilişkiyi 
zehirliyor

 

Kadın için erkeğin ilgi göster-
mesi sevgisinin en önemli 
belirtisidir. Kadınlar kırıl-

gandır; eşlerinden gördükleri il-
gisizlik ve değersizlik onları dar-
madağın edebilir. Uzaklaşan taraf 
erkek olduğunda; bunun nede-
ni genellikle eşe duyulan öfke ve 
kırgınlıktır. Erkek öfke ve kırgın-
lık duygularına teslim olduğunda, 
eşine sıcak ve yakın davranmak is-
tese bile, unutamadığı yaşanmış-
lıklar, kapatamadığı eski defterler 
onu, adeta kalbine takılan bir ke-
lepçe gibi engeller… Unutmak ve 
bağışlamak, aşılması çok güç bi-
rer engel olarak durur karşısın-
da... Kırgınlık ve öfke genellikle 
birlikte, çoğunlukla da iç içe geç-
miş şekilde yaşanan ve ilişkiyi ya-
vaş yavaş zehirleyen duygulardır; 
çözüme kavuşturulmadıklarında 
etkileri yıkıcı olur.

 Birbirinden uzaklaşan çiftler 
ilişkilerini toparlayabilmek için 
şunları yapabilir:

 1. İlgi gösterin: Eşinize il-
gi, sevgi, yakınlık göstermekten 
hiç vazgeçmeyin ve “Seni seviyo-
rum!” demeyi asla unutmayın. 
Aranızdaki iletişiminizi artırın, 
onu dinleyin, onaylayın, takdir 
edin, asla başkalarıyla kıyaslama-
yın ve kesinlikle aşağılamayın.

 2. Değer verin: Eşinizin duygu 
ve düşüncelerini önemsediğinizi 
ve ona değer verdiğinizi her fırsat-
ta sözleriniz ya da davranışlarınız-
la gösterin. Üzgün, tedirgin ya da 
gergin olduğunda onunla konuşa-
rak neler hissettiğini anlamaya ça-
lışın, düşüncelerine değer vererek 
yargılamadan dinleyin. “Seni an-
lıyorum” sözü, en az “Seni seviyo-
rum” sözü kadar gerekli ve etkili-
dir.

3. Onu olduğu gibi kabul edin: 
Eşinizi olduğu gibi kabul edin. 
Onu kendi istediğiniz gibi biri-
ne dönüştürmeye çalışmayın. 
Baskıcı, kontrolcü değil, duyar-
lı, özenli, yakın ve sıcak olun ama 
bunaltıp sıkmayın, onun kendine 
ait sınırları olan özel bir dünyası 
olduğunu unutmayın ve onun özel 
alanına girmeyin.

4. Sorunlardan kaçmayın: 
Sorunları henüz başlangıç aşama-
sındayken açık bir şekilde masaya 
yatırıp çözüm için karşılıklı olarak 
sorumluluklarınızı alın, kendi ha-
talarınızı açık yüreklilikle kabul 
ederek birlikte çözüm yolları ara-
yarak sorunun daha fazla büyü-
meden çözüme ulaşın.

 5. Geçmişi değil, şu an ve şim-
diyi yaşayın: Eşinizin ya da ken-
dinizin geçmişte yaptıklarını tek-
rar tekrar gündeme getirmeyin, 
hataları için onu yargılayıp, yap-
tıklarını başına kakmayın. Kendi 

hatalarınız için özür dilemeyi bi-
lin ve onun hatalarını bağışlayın. 
Geçmişi geride bırakıp şu an ve 
şimdiye odaklanarak yaşayın.

6. Tensel temasınızı artırın: 
Durup dururken ona sımsıkı sa-
rılarak, hiç beklenmedik bir an-
da yanağına bir öpücük kondura-
rak, televizyon seyrederken elini 
tutarak, yanağını okşayarak, ara-
nızdaki tensel iletişimi de sürekli 
canlı tutun.

 7. Birlikte daha fazla zaman 
geçirin: Gelecekte hatırlamaktan 
mutluluk duyacağınız güzel anı-
lar inşa etmek için birlikte yap-
maktan hoşlandığınız şeylere ön-
celik tanıyın. Günlük yaşamın 
monotonluğundan kurtulacağı-
nız ve baş başa olacağınız küçük 
gezi, yürüyüş, piknik gibi aktivite-
lere daha fazla zaman atırın.

 8. Cinsel yaşamınızı canlı tu-
tun: Mutlu bir ilişki, duygusal ve 
cinsel mutluluğun birlikteliğiyle 
mümkündür. Cinsellikte roman-
tizm ve erotizmin uyumunu yaşa-
yarak, haz almaya ve haz vermeye 
öncelik vererek ve fantezilerle süs-
leyerek cinsel yaşamınızı canlı ve 
renkli tutun.

9. Destek alın: Elinizden gele-
ni yaptığınız halde, ilişkinizdeki 
uzaklıktan kurtulamıyorsanız, bir 
uzmana başvurarak çift terapisi 
almayı düşünebilirsiniz.

Dr. Cem Keçe

Kadınların ve erkekle-
rin birbirlerinden uzak-

laşma nedenleri farklı 
olabilir. Eşi tarafından 

ilgi görmeyen, ihmal 
edilen bir kadın değer-
sizlik duygusuna kapı-
lır. Bu durumda en çok 
ihtiyacı olan şey eşinin 

onu sevdiğine, ona 
değer verdiğine dair 

sözler ve davranışlardır 
ama bunları bulama-

dığında eşine küser 
kırılır ve ondan uzakla-

şır. Aslında bu durum, 
kadınlarla erkeklerin 

bakış açılarındaki 
farklıktan kaynakla-
nır. Erkekler hayata 

mantık penceresinden, 
kadınlar da duygu pen-

ceresinden bakarlar. 
Bu farklı bakış açıları, 

ilişkilerine de yansır. 
Kadınlar, eşlerinin ihti-

yaçlarını da dikkate 
alarak davranırlarken, 

erkekler daha çok kendi 
istekleri doğrultusunda 

benmerkezci davranır. 
Zamanla erkek, kadının 

duygusal ihtiyaçları-
nı farkında olmadan 

ihmal etmeye başlaya-
rak ondan yavaş yavaş 
uzaklaşmasına neden 

olur.

Birbirinden  uzaklaşan  
çiftler ilişkilerini  

yeniden nasıl toparlayabilirler?
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Her zaman tekrarladığımız gi-
bi, dünya sevgi üzerine ku-
rulmuş ve sevgi ile devam 

etmektedir. İnsanın da hayatını de-
vam ettirdiği sürece, ihtiyaç duydu-
ğu enerji kaynadığıdır sevgi. Peki 
hiç düşündünüz mü? İnsanlar bu 
denli sevgi ve bağlılık ihtiyacı du-
yarken, neden ilişkiler bu kadar 
kısa sürede tüketilip etkisiz bıra-
kılıyor? Bunun sebepleri düşünül-
düğünde modern dünya dediğimiz, 
yaşadığımız zamanda ilişkilerin çok 
hızlı yaşanması ve beklentilerin ge-
reğinden fazla abartılı olması, ilişki-
lerin tükenmesine sebep olabileceği 
gibi, kişilerin daha çok hayatlarının 
merkezine kendilerini koymaları 
sonucu ilişkinin sorumlulukların-
dan kaçmak isteği de ilişkilerin bit-
mesine neden oluyor. Genel olarak 
ilişkilerin bitiminde karşı taraf ya 
da çevresel faktörler suçlanması-
na rağmen, bakıldığında birey ola-
rak kendi eksik ve yanlışlarımız da 

en az karşı taraf ve çevresel faktör-
ler kadar etkilidir. Gerçekten acaba 
böyle olabilir mi ? İlişki yaşamamı-
zı engelleyen kişisel özelliklerimiz 
olabilir mi? Evlilik için hep yanlış 
kişiler sizi bulduğunu düşünüyor 
ve  uzun zamandır hayatınızda bi-
ri yoksa veya ilişkileriniz bir türlü 
uzun soluklu olmuyorsa ya da ev-
liliğiniz de istediğiniz o sevgi ve gü-
veni bir türlü yakalayamıyorsanız; 
kendi kişisel özelliklerimizi tekrar 
kontrol etmek gerekebilir. Tabii  iliş-
kiler çok genel bir kavram içerir eşi-
nizle ya da sevdiğinizle olabileceği 
gibi arkadaş, dost aile iş hayatımız-
daki ilişkilerimizde de kendi kişisel 
özelliklerimizden kaynaklı sorunlar 
yaşıyor olabiliriz. Gelin bugün buna 
bir de beraber bakalım.

Mutsuzluğu Alışkanlık 
Haline Getirmek  

Hayatta herkes negatif olaylarla 

karşılaşabilir. Fakat burada unut-
mamak gereken şudur; her yeni 
başlangıç bize yeni umutlar, yeni 
beklentiler getirir. Eğer geçmişte ya-
şadıklarımıza takılıp, onları bugü-
nümüze taşırsak, muhtemel yarın-
larımız da onlarla şekillenecektir. 
Burada yapılması gereken geçmi-
şi elbette unutmak değil, yaşadı-
ğımız olayın hayatımızda bize bir 
şeyler öğrettiğini hatırlayıp, gere-
ken dersleri alıp yolumuza devam 
etmektir. Böylece hayatı yaşayacak 
gücüm kalmadı demektense; edin-
miş olduğunuz tecrübeleriniz ile 
kendinize yeni hayat yolu çizebilir-
siniz. Sadece ilişkiler için değil ha-
yatın her alanında başarı sağlamış 
insanlar, yaşadıkları hayal kırıklık-
larına değil, daha iyisini yapabile-
ceğine inanan insanlar olmuştur. 
Eğer bu tarife uyuyorsanız; geçmiş-
teki kötü ilişkiler deneyimlemiş, 
haksızlıklara ve ayrılıklara odak-
lanarak pes etmiş, artık kimselerle 
görüşmek istemiyor, yeni insanlar 
tanımak, sosyalleşmek istemiyor-
sanız, girdiğiniz ortamlarda silik ve 
güvensiz kişilik tarzı sergiliyorsa-
nız, bu ilişkilerinizin neden kısa sü-
reli olduğunu açıklayabilir.  Burada 
çözüm şudur. Korkularla hayatınıza 
devam edemezsiniz siz geçmişiniz-
le ve mutsuz olacağım korkusuyla 
yaşarsanız bunları hayatınıza çek-
meye devam edersiniz. Unutmayın; 
geçmiş siz ona takılmadıkça ve ben-
zer davranışlarla aynı sonu bekleye-
rek çağırmadığınız da tekrarlamaz, 
yapmanız gereken her zaman geç-
mişi geçmişte bırakıp, yaşanan-
lardan ders almış şekilde, yepyeni 
bir sayfa açmaktır. İlişkilerde İtici 
Gelen Özellikleri Tekrarlıyorsanız

Gerek yakın dostluk, gerek aile 
bağları, gerekse karşı cinsle olan 
ilişkilerimiz de ilk önce bir birey ol-
duğunuzu asla unutmamanız gere-
kir. Herkesin kendi hayat alanın da 
yaşama hakkı vardır. Beraber pay-

laşılan alanda da, bazı davranışlar 
vardır ki istisnasız karşı bütün iliş-
kilerde, özellikle karşı cinsle olan 
ilişkilerde itici gelir ve kişileri iliş-
kiden soğutur. Erkek ya da kadın 
hiç fark etmez bu davranışların 
etkisi kaçınılmazdır. Çünkü kim-
se bir ilişki ile boğulmak istemez. 
Bunlar neler olabilir, derseniz, me-
sela; daha başlarındayken ilişki ile 
ilgili fazla beklentiye girmek, duy-
gusal olarak baskı yapmak, sürek-
li nerede, ne yaptığını sormak, sık-
ça onu sevdiğinizi söylemek veya 
devamlı mesaj atmak, ilgi bekle-
mek, aşırı kıskançlık, eski defter-
leri karıştırmak, baskı yapmak, ço-
cuk gibi davranmak, dır dır etmek, 
hep beraber vakit geçirme isteği, 
başkalarıyla paylaşamama gibi… 
Tabii ki daha da artırılabilir bu ör-
nekler. Eğer fark etmeden de böyle 
davranışlara giriyorsanız,  hareket-
lerinizi bir kez daha gözden geçirin 
ve aşırılıklarınızı törpüleyin derim. 
Dediğim gibi alışılmış ya da öğre-
tilmiş aileniz veya çevrenizden al-
dığınız davranış tarzı bu olabilir 
fakat sağlıklı bir ilişki için bunları 
yok etmeniz gerekiyor. Bunun da 
en iyi yolu tekrarlamamaktan ge-
çiyor. Aşırı davranışlarınızı kont-
rol edin ve bunlardan uzak du-
run. Ben buyum ve olduğum gibi 
olmak istiyorum gibi bir düşünce 
tarzınız varsa, bu bazı durumlar-
da doğru bir bakış açısı değildir. 
Bulunduğunuz haliniz insanlara 
itici geliyorsa değişmeli ve kendi-
nizi yenilemelisiniz. Kimseyi de-
ğiştiremezsiniz siz yalnızca kendi-
nizi değiştirebilirsiniz. Bu yüzden 
herkesin sizi aşırı hareketlerinizle 
kabul etmesini beklemeyin.

Yeni Moda Ölümüne 
Kankayız Modu

Evlenmeyi düşündüğünüz kişi ya 
da potansiyel sevgiliniz ile tabii ki 

Neden sağlıklı 
ilişkiler 

kuramıyoruz?
Aslında her bireyin hayatta aradığı en önemli 
şey, sağlıklı bir ilişkinin kazandıracağı huzur 

ve doğru kişiye olan bağlılığın verdiği  
güvendir. Fakat sahip olmak istediği halde  

bir türlü aradığı  mutluluğu getirecek ilişkiyi 
bulamayan bir çok insan vardır.

evliliğinizde de dost olmak elbet-
te çok önemli ve gerekli, ama bu 
dostluğun seviyesine dikkat et-
mek gerekir. İlişkilerde fazla dos-
tane tavırlarda bulunmanın ilişki-
nin aşka dönüşmesini engellediği 
ispatlanmış bir gerçektir. Fazla yüz 
göz olmak, hayatının, eski ilişkile-
rinin tüm detaylarını anlatmak ve 
dinlemek gibi insanların yakın ar-
kadaşları ile paylaştığı detaylar ge-
nellikle ilişkileri aşk boyutundan 
çıkararak dostluk çizgisine çeki-
yor. Eşinizle ya da sevdiğinizle  di-
yaloglarda onu anladığınızı bel-
li etmek için kendi cinsiyetinizden 
ve onun gerekliliklerinden vazgeç-
memelisiniz. Her kadın karşısında 
tam bir erkek, her erkek de karşısı-
na tam bir kadın görmek ister. Aksi 
halde hiç bir sebep yokken uzak-
laşmalar başlar. Hatta ben her şeyi 
yapıyorum, onun hep yanında ol-
dum, diye siz ne kadar yakınsanız 
da kopuşlar başlar. İlişkilerinizde 
arkadaşlık ve kendi cinsiyetinizin 
enerjilerini ayarlayamıyorsanız bir 
dönem etkileyici taraflarınızı öne 
çıkararak iletişim kurmalı ve ken-

dinize uygun bir iletişim  şekli oluş-
turmalısınız.  

Ukalalık ve Aşırı Beklenti

Tabii ki kendimize ait bir özgüveni-
miz olmalı; bir ilişkide kendini kar-
şı tarafın yanın da aşağı görmek ol-
dukça sakıncalı ve de tehlikelidir. 
Çünkü siz kendinizi bu şekilde gör-
düğünüz sürece karşı taraf başka 
türlü görmeyecektir. Fakat unut-
mamak lazım ki kendini aşağı gör-

mek kadar, kendini üstün ve ayrı-
calıklı görmek de o kadar tehlikeli 
ve sakıncalıdır. Gerek karşı cinsle 
gerekse hayatımızdaki diğer ilişki-
lerimizde anne, baba ve çocukla-
rımız hariç ilişkilerimiz alma, ver-
me dengesi içinde yürümelidir. 
İlişkilerde iki taraf da fedakarlık-
ta bulunmalı ve bir arada kalmak 
için çaba, özen göstermelidir. Bir 
taraf kendisini üstün, karşı tara-
fı aşağı gördüğünde ilişkinin bü-
tün dengeleri sarsılır ve alma ver-
me dengesi bozulur. Beklentilerini 
devamlı karşı tarafa yönelten, iliş-
kiyi kendi istediği şekilde yaşama-
ya zorlayan kişiler, hiçbir zaman 
uzun vadede uyumlu ve ahenkli 
ilişkiler  kuramaz. Bazen ukala ve 
kendini beğenmiş insanlar ilişki-
lerin ilk zamanlarında ilgi görseler 
de zaman geçip gerçek duygular or-
taya çıktığında ve huzur isteği ağır 
bastığında tercih edilmezler. Böyle 
bir sorun yaşıyorsanız hemen karşı 
tarafın ne hissedeceğini anlamaya 
çalışmalı ve ona göre davranmayı 
öğrenmeli, mutlu olmak için karşı 
tarafı mutlu etmeniz gerektiği ger-

çeğini unutmamalısınız. Hep bana 
tarzıyla ilişkiler yürümez.

Fazlaca Asabilik 

Asabilik ruh hali; araştırmalara gö-
re asabi, agresif olan  insanlar ile 
kimse uzun vadede birlikte olmak 
istemiyor. Hatta araştırmalar bu ki-
şilerin çekinilen insanlar olduğunu 
ortaya koymaktadır. En ufak  olay-
ları bile çok  büyük meseleler hali-
ne getiren, geçinilmesi zor kişiler 
genellikle eş olarak tercih edilmez-
ler. Asabi, agresif ya da pasif agre-
sif insanlar fazla alıngan, insanla-
rı tedirgin eden ve her an bir olay 
çıkartabilecek yapıları yüzünden 
karşısındaki kişiyi kendilerinden 
uzaklaştırırlar. Yüksek sesle tartı-
şan, kavga etmeye meyilli hele de 
şiddet çağrıştıran bir kişi iseniz, he-
men öfke kontrolü desteği almanızı 
ve hayatınızın geri kalan bölümün-
de kendinizi makul tepkiler vermek 
üzere terbiye etmenizi öneririm. 
İlişkiler güven, sevgi, saygı kadar 
nezaket ve sabır ile ilerler, gelişir. 
Sevgiyle kalın...

Avusturya Haber Ajansı APA’ya 
değerlendirmelerde bulunan 
Fischer, demokrasinin, alter-

natifi bulunmayan bir yönetim tarzı 
olduğunu, ancak demokrasinin iyi 
uygulanabilmesi için kurallarına 
uyulması gerektiğini belirtti.

Fischer, geçen hafta İçişleri Bakanlı-
ğı ve bazı basın kuruluşları arasında 
bilgi paylaşımının sınırlandırılması-
na ilişkin yaşanan tartışmaların kay-
gı verici olduğunu ifade etti.

Eleştiri yapan gazeteci ya da medya 
kuruluşlarına İçişleri Bakanlığının 
bilgi paylaşımını sınırlandırmak is-
temesinin kabul edilemez olduğunu 
vurgulayan Fischer, "Bu durum çok 
ciddiye alınmalıdır ve ihmal edile-
mez. Bu tür kabul edilmesi imkansız 
tutumların sürdürülmesi durumun-
da, bu temel bir soruna dönüşecek-
tir." ifadelerini kullandı.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşı-
rı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) 
oluşturulduğu koalisyon hükümeti-
ni sağcı bir hükümet olarak tanım-
layan Fischer, "İçinde çok fazla sağ 
popülist söylemin temsil edildiği, 
sağcı bir hükümet. Özellikle İçişleri 
Bakanı Herbert Kickl’ın bakan oldu-
ğu bir yönetim, çoğulcu liberalizm-
den çok uzaktır." değerlendirmesin-
de bulundu.

"Göçmen politikası kaygı verici"
Hükümetin göçmen ve mülteci po-
litikalarını da eleştiren Fischer, 
Avusturya’nın tek başına göçmen 
konusunu çözemeyeceğini ancak 
göçmenler için daha insani yasala-
rın yapılabileceğine işaret etti.

Fischer, ülkeye gelmiş göçmenleri 
hedef alan yasaların hayata geçiril-
mek istenmesinin de "kaygı verici" 
olduğunu kaydetti.

Fischer´den sert eleştiri
Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Sebasti-
an Kurz liderliğindeki koalisyon hükümetinin, çoğulcu 
liberalizimden uzak, çok fazla sağ popülist söylemin 
temsil edildiği sağcı bir hükümet olduğunu söyledi.
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Çoğu zaman şans oyunları-
na başlangıç zararsız olu-
yor. Canı sıkılan ya da arka-

daşlarının davetini kırmayan kişi, 
ufak meblağlarla kumara başlıyor. 
Zamanla kumar bağımlılık yaratı-
yor ve birçok kişiyi geri dönüşü ol-
mayan bir yola sokuyor. İnternet 
kullanımının yaygınlaşması 
hakkında Landesnervenklinik 
Wagner-Jauregg’ten psikiyatri uz-
manı Doktor Kurosch Yazdi şun-
ları söylemişti: “Eskiden kumar-
haneye giderken şık giyinmek 
gerekirdi, bugünlerde ise evde pi-
jamayla telefondan internete gire-
rek poker oynanıyor. Bu sebeple 
bağımlı olanların sayısı da arttı.” 

İnternetten oynanan 
kumar ocak batırıyor

Özellikle Facebook ve telefon uy-
gulamalarının oyunları son yıl-
larda büyük popülarite kazanır-
ken, gençler ve çocukların bu 
şekilde şansa ve şanssızlığa alış-
tırılmasının üzerinde duruluyor. 
Dr. Yazdi, “Gençler sadece gerçek 
dünyayla iletişimlerini değil, ay-
nı zamanda eğitim süreçlerinde-
ki önemli yılları kaybediyorlar.” 
yorumunda bulunurken, velile-
rin bu tür pazarlama taktikleri-
ne karşı çocuklarını koruması 
gerektiğini belirtti. İnternetten 
kredi kartı üzerinden kumar oy-
nandığında, kumar oynayan ki-
şi elinde gerçek bir para olmadığı 
için para kaybettiğini anlamıyor 
ve kumar bağımlıları evde otur-
dukları yerde binlerce Euro para 
kaybediyor. 

Her şey “sadece bir 
oyun”la başlıyor

Gençler çoğunlukla arkadaş-
larının etkisiyle ve çevrelerinden 
şans oyununa başlarken, zaman-
la bağımlı hale geliyorlar. Sanal 
makinada kazandıkça, hırsları-
na kurban giderek daha fazla ka-
zanmak için devam ederek, ka-
zançlarını katlamaya çalışıyorlar.  
Ancak çoğunlukla umulduğu 
gibi gitmeyen oyun, büyük ka-
yıplarla sonuçlanıyor. Para kay-
bederken de yine hırsına yenik 
düşen birçok genç, kaybettiği pa-
rayı geri kazanmak için ve telafi 
edebilmek için oyuna devam edi-
yor.. “Spielsuchthilfe” adlı ku-
mar bağımlılığı yardımı kurumu 
tarafından açıklanan verilere gö-

re, 2017'den bu yana destek olu-
nan bağımlıların üçte birinin 
kumara 18 yaşından önce baş-
ladığı ortaya çıktı. Yine istatis-
tiklere göre bağımlılar, ortalama 
36.000 € borçlu durumda; bu da 
Avusturya toplamında yaklaşık 3 
milyar Euro’ya tekabül ediyor. 

 
Kumarla 

intihar arasındaki 
bağlantı

Aile içi şiddeti başlatan, çoluk 
çocuk rızkı yediren, yuva yıkan, 
cinayet işleten, psikolog ve psi-
kiyatrlara göre tedavi edilmesi 
gereken bir hastalık, Kuran-ı 
Kerim’e göre büyük bir günah 
olan kumarın sırf Avusturya’da 
Türkiye göçmeninlerini intihara 
sürüklediğini geçmişte yazmıştık. 
Kumarın yarattığı sorunları ünlü 
Rus yazar Dostoyevski Kumarbaz 
isimli romanında ele almıştı.

Kumar 
hala ocak 
batırıyor 

Dr.Yazdi: 
 “İnternetten  

kumar oynanabili-
yor olması bağımlı 

sayısını artırdı. 
Çocuklarınızın 

kontrolünü 
kaybetmeyin.”

Araştırmalara göre 
Avusturya’da birçoğu Türkiye 
göçmenleri olmak üzere her iki 
kişiden biri kumar oynamayı 
deniyor. “Bir kereden bir şey 
olmaz” denilerek başlanan 
kumar nedeniyle 2017 yılından 
bu yana 11 Türkiye göçmeninin 
intihar ettiği  öğrenildi.  Aile-
sine götüreceği ekmek ve kira 
parasını kumara verenler azal-
mıyor, çoğalıyor. Çocuklar ku-
mara alışıyor dikkat.  
Uzmanlar uyarıyor: “Çocukları-
nıza sahip çıkın!” 
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Viyana- Açılış konuşmasın-
da, bu kadar çok STK’nın 
davetine icabet etmesin-

den dolayı duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Başkonsolos Asip 
Kaya, “Farklı fikir, görüş ve duruş-
lardaki STK temsilcilerini, ortak 
sorunlar çerçevesinde saydam ve 
olgun bir şekilde çalışmaya davet 
ediyorum.” dedikten sonra şunla-
rı ifade etti:

“Sorunlar var. Bu sorunları de-
mokratik bir ortamda çözmek 
gerekiyor. Bir kenarda oturmak 
inanın kolay. Ama ben görevimi ta-
mamladığımda buradan vicdanım 
rahat olarak ayrılmak istiyorum. 
Kimseyi karalamak, kötülemek 
amacında değilim ama başkon-
solosluğumuza ağlayarak gelen 
insanlarımızın da bizi üzdüğünü 
söylemem gerek. Tek bir sorun de-
ğil bir sorunlar yumağı var. Otu-
rup seyretmeyelim. Almanya’da 
kısa bir süre başkonsolosluk yap-
tıktan sonra Viyana’ya atandım. 
Burada çözülmesi gereken sorun-
lar daha çok. Uyarmak zorunda-
yım. Eksikliklerimizi düzeltmemiz 
gerekiyor. Benim elimden geleni 
yapmam gerekiyor. Tüm insanla-
rımızı üzülmemeye davet ediyo-
rum. Moralimizi yüksek tutalım. 
Başta çifte vatandaşlık sorunu 
olmak üzere her konudaki sorun-
larımız hukuki yollarla, mutlaka 
Anayasa Mahkemesi veya Avru-
pa İnsan Hakları mahkemesinde 

çözülecektir. Cumhurbaşkanlığı 
ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde 
görüşmeler yapıldı. Bu kadar in-
sanın kazanımı yok sayılamaz. Biz 
Avusturya ve Avrupa Birliği hukuk 
sistemine güvenelim.”
 

Yeni Dernek : “Yeni 
Başlangıç – Bağımlılığa 

Karşı Koruma”

Başkonsolos Kaya, tüm STK tem-
silcilerinin kendilerini tanıtıp 
alanlarında tecrübe ettikleri so-
runları dile getirmelerinden önce 
tüm Türkiye göçmenlerini ilgi-

lendiren ama dikkate alınmayan 
bir konuda detaylı bilgi verdikten 
sonra uyuşturucu madde bağımlı-
lığına karşı Bilal Duran başkanlı-
ğında kurulan “Verein Neubeginn 
Suchtprävention” ( Yeni Başlangıç 
-Bağımlılığa Karşı Koruma) adlı 
derneği tanıttı.

Birçok ailenin erkek ve kız ço-
cuklarının uyuşturucu bağımlısı 
olduğunu ve ailelerinin bunu çev-
relerine açamadığını ve bu yüz-
den yalnız kaldıklarını ifade eden 
Kaya, “Bu konuda burada tüm 
STK’ları ve toplumu, bu insanların 
dernek ile irtibata geçmeleri ko-
nusunda yardımcı olmaya davet 
ediyorum. Bu gençlerimiz, hem 
kendilerine hem çevrelerine mad-
di, manevi şiddet yollu zararlar 
veriyorlar. Bunu kimse fark ede-
meyebilir ama bu sorun şu anda 
birçok aileyi zor duruma sokmuş 
durumda ve önlem alınmaz ise 
daha da büyüyecek.” dedi.

Yeşilay Viyana’da  
şube açacak

Başkonsolos Kaya, bu uyuş-
turucu bağımlılığı konusun-

da  Türkiye’den Yeşilay’ın da  
Avusturya’da vatandaşları artık 
yalnız bırakmayacağını yeni bir 
haber olarak duyururken sözle-
rine şöyle devam etti, “Yeşilay 
Viyana’da bir şube açacak. Bu ko-
nuda tüm insanlarımızı, böyle so-
runları olan insanlara yardım et-
meye ve bizimle iletişime geçerek 
kurulan bu yeni dernek üzerinden 
Avusturya makamları tarafından 
önlem ve koruma altına alınma-
larını sağlamaya davet ediyorum. 
19 Ekim ve 24 Ekim tarihlerinde 
iki önemli toplantımız olacak. 19 
Ekim tarihinde saat 17.00 itibarıyla 
ATİB toplantı salonunda gerçek-
leştirilecek olan ‘Yeni Bir Hayata 
Başlangıç’ başlıklı toplantımızda 
Kişisel Gelişim (NLP) Uzmanı Filiz 
Parlak ve Yeni Başlangıç Derneği 
Başkanı Bilal Duran konuşacak. 
24 Ekim tarihinde ise MAG ELF Be-
lediyesi toplantı salonunda ‘Genç-
lik Daireleri’nin Görevleri, Aile 
İçinde Çocuk ve Nasıl Koruyucu 
Aile Olunur?” başlıklı bir toplantı 
düzenlenecek.”

Bilal Duran : „Ateş  
düştüğü yeri yakıyor”

“Verein Neubeginn Suchtpräven-
tion”  (Yeni Başlangıç – Bağım-
lılığa Karşı Koruma)  derneği 
Başkanı Bilal Duran, yaptığı 
konuşmada şunları ifade etti: 
“Bu bağımlılıktan kendi oğlum 
nasibini aldı. Ateş düştüğü yeri 
yakıyor.  Ailem ve ben büyük 
acılar çektik. Yıllarca bu sorun 
ile uğraştım. Yalnız kaldım. Bu 
acıları başka aileler çekmesin. 
Çocuğum için mücadele eder-
ken bir insanın madde bağımlı-
sı olup olmadığını yani kokain, 
esrar ya da başka bir madde 
alıp almadığını gözüne bakarak 
anlamayı öğrendim. Doktorlar 
bile bu soruna yalnızca ara çö-
züm olabiliyorlar.  Tam çözüm 
için ise toplumsal destek lazım. 
Verdikleri ilaçlar durdurmuyor. 
Eczaneden alınarak kanun ge-
reği satıcının önünde yutulması 
gereken ilacı boğazlarına kadar 
sokarak yutmuş gibi yapıyor-
lar ve dışarı çıktıkları anda bu 
ilacı boğazlarından çıkarıp bir 
kaşık içerisinde eriterek damar-
larına şırınga ediyorlar. Türkiye 
göçmeni çocuklarımız, bu ba-
ğımlılık nedeniyle ailelerinden 
yoksa akrabalarından ve diğer 
çevrelerinden devamlı para bul-

manın peşine düşmüş durumda-
lar. Çevreleri zamanla mahvolu-
yor. Atsalar atamazlar satsalar 
satamazlar. Evlatları, kardeşleri, 
akrabaları veya dostları. Kor-
kunç bir çember oluşuyor. Tüm 
sülale, bu bağımlı çocukları yü-
zünden devamlı stres ve manevi 
işkenceye maruz kalıyor. Avus-
turya makamları bu konuda ye-
terli olamıyor. Onlara da yardım 
etmemiz gerekiyor. Para bulama-
yan gençler hırsızlık, adam ya-
ralama veya öldürme işlerine de 
giriyorlar. Hapishaneler dolu. Bu 
işin üzerine toplum olarak gide-
lim. Biz bu derneğimizle para ka-
zanmak istemiyoruz. Var olan bu 
büyük toplumsal soruna toplum 
olarak sahip çıkmak istiyoruz.”

Koruyucu aile olmaya  
davet

23 Nisan Çocuk Bayramı ve 19 Ma-
yıs kutlamalarının, 2019 yılında 
tekrar organize edileceği konu-
sunda bilgi ve destek isteyen Baş-
konsolos Kaya, diğer önemli bir 
soruna altını çizdi: Özellikle Türk 
ailelilerinde vuku bulan sorun-
lardan dolayı Viyana Belediyesi 
Çocuk ve Gençlik Kurumu tara-

fından alınan çocukların yeniden 
koruyucu bir Türk aileye verile-
bilmeleri konusunda aydınlatıcı 
bilgiler veren Kaya,  aileleri koru-
yucu aile olmaya davet etti. Kaya, 
Türk ailelerin mutlaka bu konuda 
Viyana Belediyesi ve kendileri ile 
iletişime geçmelerini rica etti.

“En büyük sorunumuz 
ahlak”

Konder Başkanı Alp Ömer’in 
yaptığı konuşmasını, “En büyük 
sorunumuz ahlak ve vicdan.” 
diyerek hiç kimsenin vurgula-
madığı bir konuyla sonlandır-
ması dikkat çekti.

Farklı STK temsilcilerinin öze-
leştirileri de yaklaşık üç saat 
süren toplantının çarpıcı un-
surları oldu. Türkiye göçmen-
lerinin, Türkiye orjinli değişik 
konularda bayraklarla sokakla-
ra çıkmasının, Avusturya top-
lumu, medyası ve siyaseti üze-
rinde ters tepki yarattığı, kaş 
yapayım derken göz çıkarıldığı 
ve bundan sonra bu tarz protes-
tolardan uzak durulması veya 
dikkatli olunması gerektiği ifa-
de edildi ve Türkiye siyasetinin 

Avusturya sokaklarına taşınma-
ması rica edildi.

Avusturya’daki gündelik ay-
rımcılık başta olmak üzere 
eğitim, Almanca öğrenilmesi, 
uyuşturucu ve konut sorunu, 
Türklerin Avusturya toplumuna 
entegrasyonu, Avusturyalılar 
ile her alanda dostlukların ku-
rulması gibi konuların konu-
şulduğu toplantı, iki ay sonra 
istişare ve dertleşme olarak ye-
nilenmesi kararıyla sona erdi. 

( yenivatan.at)

Kısa adı SAMDER olan “Samsunlular  
Kültür, Eğitim ve Entegrasyon Derneği” 

geçtiğimiz Cuma günü önemli bir toplantı-
ya ev sahipliği yaptı. Viyana Başkonsolo-

su Asip Kaya’nın daveti üzerine toplantıya 
katılan otuza yakın sivil toplum örgütü 

temsilcisi, çeşitli alanlarda Türkiye  
göçmenlerinin Avusturya’daki sorunları-
nı ve çözüm önerilerini dikkat çekici bir 

olgunluk ve sakinlikle dile getirdi.

“Eksikliklerimizi 
düzeltmemiz gerekiyor”

Bilal Duran

Başkonsolos Asip Kaya
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Sahte ödeme faturalarının ya-
nında, doldurulması zorunlu 
gibi görünen çeşitli belge ve 

formlar da şirket ve kurumlara gön-
deriliyor. Bu belge ve formlar, daha 
önceden gerçekten imzalanmış bir 
sözleşmenin ilavesi gibi hazırlanı-
yor. Oysa ki bu belge ve formlar, dol-
durulup geri gönderildiğinde, yeni 
bir sözleşme imzalanmış oluyor. Bu 
tür sözleşmeler genellikle birkaç yıl 
için geçerli olup, büyük bir zararı 
engellemek için kısa bir süre son-
ra bildirilip feshedilmek zorunda. 
Hukuki açıdan reklama ya da zo-
runlu doldurulması gereken belge-

ye benzeyen formlar, üzerinde teklif 
veya sözleşme oldukları yazmadığı 
sürece, geçerli değiller. Fakat sıkça 
bu sahte belgelerin arka sayfaların-
da çok küçük bir yazı ile, geri gönde-
rildikleri veya ödendikleri halde bu-
nun yeni bir sözleşmeye imza atma 
anlamına geldiği belirtiliyor.

Medeni hukuka göre bu tür do-
landırıcıklar “kötü niyetle kandır-
ma” kategorisine giriyor. Bu söz-
leşmeler ve sahte faturalar gözardı 
edildiğinde, dolandırıcılar mahke-
me ve tahsilat ile tehdit girişimin-
de bulunuyorlar. Ancak bu fatura-
ları ödeyenlerden yeteri kadar para 

kazandıkları için ve hukuki açıdan 
haksız oldukları için bu tip dolandı-
rıcıların tehditleri göz dağı vermek-
le kalıyor. Yani böyle bir sözleşme 
veya ödeme bir defa yapıldığı veya 
imzalandığı halde bile, hukuki açı-
dan haklı olunduğundan, dolandı-
rıcıların tehditlerini görmemezden 
gelip daha fazla ödeme yapmamak 
en doğrusu. Bu tür sahte belgeler 
imzalanıp ilk ödeme yapıldıysa, do-
landırıcılara dava açmanın anlam-
sız olduğu söyleniyor. Çünkü bu do-

landırıcı şirketler genel olarak yurt 
dışında olup, mahkeme masrafla-
rının pahallı olacağı ihtimali yük-
sek. Buna rağmen bu sahtekarlıkla-
rın ihbar edilmesi öneriliyor. Böyle 
sahtekarlıklara kanmamak için 
alınabilecek en iyi tedbir, firma-
ya gelen tüm belge ve formları im-
zalamadan evvel titiz bir şekilde in-
celemek. Belgede kuşku uyandıran 
noktalar bulunduğu halde, ticaret 
odasını (Wirtschaftskammer) ara-
yıp sormakta da fayda var.

Sakın ödemeyin
Şirket sahipleri, ödeme faturası dolandırıcı-
lığına dikkat! Özellikle sonbahar aylarında 
birçok şirkete sahte ödeme faturaları gön-
deriliyor. Bu sahte faturaları gerçek sanan 
ve bu sebepten dolayı ödeme yapan birçok 
şirket olduğundan dolandırıcılar, yıllardır 

bu yöntemlerini sürdürüyorlar.

Isınma masraflarını 
nasıl düşürürüm? 

En yüksek performansı elde 
etmek için kalorifer peteği-
nizi kullanmadan önce ha-

vasını alın. Sadece evde olduğu-
nuz zamanlarda evinizi tamamen 

ısıtın. Evde olmadığınız zaman-
larda dereceyi düşürün. Sağlıklı 
bir uyku için evinizin çok sıcak 
olmaması gerekiyor, bu yüzden 
uyurken evinizi normalden daha 

az ısıtmanız uyku kalitenizi artı-
rırken, ısınma masraflarınızı dü-
şürecektir. Kış gelmeden pence-
releriniz ve kapılarınızın bakımını 
yaptırmanız da izolasyon için bü-

yük önem taşıyor. Odaları günde 
beş on dakika havalandırmanız 
da odalarınızın daha çabuk ısın-
masına yardımcı olacaktır. Bunun 
için önce tüm kalorifer peteklerini 
kapatın ve odayı beş on dakika ha-
valandırın. Pencereyi kapattıktan 
sonra petekleri tekrar açın. 

Odalarınızın daha hızlı ısındı-
ğını göreceksiniz. Detaylı bilgi için 
www.wohnservice-wien.at adresi-
ni ziyaret edebilirsiniz.

Enerji uzmanların-
dan önümüzdeki 

kış ayları boyunca 
ısınma masrafları-
nı düşürmek için 

bazı öneriler:

Viy a n a (A A) -Av u s t u r y a 
Eğit im B akanı  Heinz 
Fassmann, anaokulu ve 

ilkokullarda hayata geçirilmek 
istenen başörtüsü yasağının or-
taokul öğrencileri ve öğretmen-
ler için de uygulanması için baş-
ta parlamento olmak üzere ülke 
genelinde bu konunun tartışıl-
ması gerektiğini savundu.

Devlet televizyonu ORF’ye konu-
şan Bakan Fassmann, ülkenin bir-
çok eyaletinde geçen hafta başla-
yan eğitim ve öğretim yılına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Fassmann, anaokulu ve ilkokul-
larda yürürlüğe sokulmak iste-
nen başörtüsü yasağına deği-
nerek, söz konusu kurumlarda 
henüz ne kadar kız çocuğunun 
başörtüsü taktığının bilinmedi-
ğini ancak yasağın sayıdan çok 
içerikle ilişkili olduğunu, özgür 
eğitim ve kız çocuklarının ko-
runması açısından yasağın geti-
rilmek istendiğini savundu.

Fassmann, ortaokullarda da ba-
şörtüsü yasağı getirilmesi konu-
sunun geniş tabanlı tartışılması 
gerektiğini ileri sürerek, “Başta 
parlamento olmak üzere, siyasi 
partiler bu konu hakkında fikir 
beyan etmeliler ve toplumsal bir 
uzlaşı sağlanmalı. Bu sadece be-

nim ve bakanlığı ilgilendiren bir 
konu değil.” diye konuştu.

Öğretmenler dini ve 
ideolojik semboller 

takmamalı

Fassmann, öğretmenlere yönelik 
başörtüsü yasağına ilişkin görüşü-
nü yineleyerek, kamusal görevdeki 
kişilerin dini ve ideolojik sembolle-
ri görevleri sırasında takmamaları 
görüşünde olduğunu ancak bu ko-

nunun da geniş tabanlı olarak tar-
tışılması gerektiğini söyledi.

Avusturya’da ilk ve ana okulla-
rında başörtüsü yasağının haya-
ta geçirilmesi için nisan ayında 
harekete geçen aşırı sağcı hü-
kümet, anaokullarına ayrılan 
ve 2022’ye kadar geçerli olacak 
bütçenin belirlenmesinde, eya-
let yönetimleriyle yapılan anlaş-
maya, başörtüsü yasağının haya-
ta geçirilmesi şartını koymuştu.

Ülkede ciddi tartışmalara neden 
olan başörtüsü yasağının, öğret-
men ve ortaokul öğrencilerine 
kadar kapsamının genişletilmek 
istenmesi, İslam dininin yasal 
olarak tanındığı Avusturya’da 
yaşayan Müslümanları kaygılan-
dırıyor.

Öte yandan Avusturya’da, Ekim 
2017’den itibaren yüzün tanın-
mayacak şekilde örtünmesi ya-
saklanmıştı.

Anaokullarından sonra 
Avusturya’da öğretmenlere 
de başörtüsü yasağı isteği

Avusturya Eğitim Ba-
kanı Heinz Fassmann, 

anaokulu, ilkokul ve 
ortaokullarda öğren-
ciler ile öğretmenler 

için uygulamaya 
konulması istenen 

başörtüsü yasağının 
tartışmaya açılmasını 

önerdi.
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Bunların çoğunluğu enfek-
siyon hastalıkları, yani 
mikrobik hastalıklardır. 

Sonbaharda havanın soğuması, 
hava kirliliğinin artması, toplu ve 
sıkışık ortamlarda yaşam, okul-
ların açılması ile özellikle çocuk-
ların rezervuar olduğu soğuk al-
gınlığının sürekli bulaşması bu 
hastalıkların oranını artırmakta-
dır. Vücudumuzun direncini kı-
ran bir çok değişiklik de bu artışa 
katkıda bulunur. Güneş ışınların-
dan daha az yararlanırız, fizik-
sel stres sıcak havalara göre daha 
fazladır, cilt soğuğa bağlı olarak 
kurur ve bütünlüğü kolayca bozu-
larak enfeksiyon ve alerjik reak-

siyonlara eğilimi artar, burun ve 
ağız içini döşeyen mukoza dedi-
ğimiz dokuların soğukla kuruma-
sı ve koruyucu mekanizmaların 
iyi çalışamaması mikropların vü-
cuda kolayca girişine neden olur, 
beslenmede daha ağır ve sağlık-
sız besinlere yönelinir, hareket-
sizlik artar ve metabolizma kötü 
yönde etkilenir.

Sonbaharda sıklığı artan enfeksi-
yon hastalıkları soğuk algınlığı, 
nezle, grip (influenza), tonsillit ( 
bademcik iltihabı ), farenjit (boğaz 
iltihabı ), larenjit (ses telleri bölge-
si olan larenksin iltihabı ), sinüzit, 
otitis media (orta kulak iltihabı ) 

bronşit ve pnomoni (Zatürree) dir.
Soğuk algınlığı, nezle ve grip vi-
rus denilen çok küçük mikroplar-
la oluşan hastalıklardır. Belirti 
olarak halsizlik , ateş boğazda 
yanma, burun tıkanıklığı veya 
akması, kas ağrıları olur. Bakteri 
denilen, antibiyotiğin etkilediği 
mikroplarla olan tonsillit, faren-
jit larenjit gibi enfeksiyonlarda 
ise şiddetli ateş ve boğaz ağrısı, 
ses kısıklığı, gıcık tarzında öksü-
rük ve kırgınlık oluşur. Orta kulak 
iltihabında ise en belirgin özel-
lik şiddetli kulak ağrısıdır. Akut 
Sinüzitte başağrısı burun tıkanık-
lığı başın ön kısmı ve elmacık ke-
mikleri üzerinde dolgunluk hissi 
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Sonbahar hastalıkları
tipiktir. Akut bronşit ve zatürree-
de öksürük, kirli renkte balgam, 
nefes darlığı, göğüs ağrıları tablo-
ya eklenir.

Virüslerle oluşan enfeksiyonlar 
antibiyotiğe ihtiyaç göstermeden 
iyileşirler. İstirahat, bol sıvı alımı, 
vitaminler, ağrı kesiciler ve halk 
arasında antigripal adı ile bilinen 
dekonjestan- antihistaminik ilaç-
larla iyileşir. Yalnızca gripte (influ-
enza) özel virus ilaçları kullanılır.

Basit enfeksiyonlarda belirti-
ler 2-3 günde hafifler ve geriler. 
Daha çok bakterilerle olan tonsil-
lit, farenjit, sinüzit ve orta kulak 
iltihabı gibi enfeksiyonlarda ise 
antibiyotik gerekebilir. Bu neden-
le doktora başvurmak lazımdır. 
Temel prensip olarak 2-3 günde 

gerilemeyen belirtiler sözkonu-
su ise bir sağlık kuruluşuna baş-
vurulması önerilir. Özellikle grip 
(İnfluenza) ve bakteriyel enfek-
siyonlarlar tedavi edilmezse en-
feksiyonların ilerlemesi sonucu 
ölüme kadar giden komplikas-
yonlara yol açabilirler.

Bu enfeksiyonlar en sık çocuk-
larda görülür. Yaşlılar ve şeker 
hastalığı , astım gibi kronik has-
talığı olanlar diğer risk grubu-
nu oluştururlar. Erişkinlerde ise 
vücudu dirençsiz kılan aşırı yor-
gunluk, stress, beslenme düzen-
sizliği, soğuğa maruz kalma gi-
bi durumlarda hastalık görülme 
sıklığı artar.

Meslek grubu olarak sağlık çalı-
şanları, polis, itfaiye görevlileri, 
öğretmen ve asker gibi toplum-
sal işler yapan ve dış etkenlere 
daha çok maruz kalan gruplar 
risk altındadır. Okullar, kala-
balık işyerleri ve ofisler, fabri-
kalar, bakımevleri gibi yerler, 
hastalığın kolayca yayıldığı or-
tamlardır.

Grip bu hastalıklar içerisinde 
aşı ile korunulabilen en önem-
li hastalıktır. Hastalığın top-
lumda yayılmasını önlemek ve 
risk grubu olarak adlandırılan 
insanları korumak için her yıl 
grip aşısı yapılması önerilmek-

tedir. Grip aşısınının önerildiği 
gruplar :
- 6 ay- 18 yaş arası çocuklar ve 
gençler
- Kronik akciğer hastalığı olanlar 
( Kronik Bronşit, Astım vb.)
- Bütün kalp damar hastaları 
(Yalnızca Hipertansiyonu olan 
hastalarda mutlak zorunlu de-
ğildir)
- Kronik böbrek, karaciğer hasta-
lığı ve şeker gibi metabolik hasta-
lığı olanlar
- Vücudu savunma sistemini za-
yıflatan kortizon veya immun-
supresif denilen ilaçları kulla-
nanlar
- AIDS, kanser gibi vücudu diren-
cini düşüren hastalığı olanlar
Solunum sistemi çalışmasını bo-
zan akciğer5 dışı hastalığı olan-
lar (Omurilik felçlileri, kas ve si-
nir sistemi hastalığı olanlar)
- Huzurevi ve bakımevinde  
kalanlar
- Hamileliğinde 3 ayı tamamlayan 
tüm hamileler
- Grip sezonu (sonbahar ve kış) 
hamile kalma olasılığı olanlar
- 50 yaş üstü erişkinler
- Sağlık personeli ve itfaiye polis 
gibi önemli, yaygın kamu hizmeti 
 yapanlar

Liste her geçen gün genişlemekte 
ve toplumda korunma amacıyla 
nüfusun kalabalık olduğu yarlar-
de neredeyse toplumun tümünü 

aşılamaya doğru bir gidiş olduğu 
gözlenmektedir.

Grip aşısı bazı gruplara yapılma-
maktadır. Bu gruplar şu şekilde 
sıralanabilir :
- Yumurtaya ciddi allerjisi olanlar
Daha önce grip aşısına allerjik re-
aksiyon gösterenler
- Grip aşısından 6 aysonraya ka-
dar olan dönemde Guillan Barre 
denilen kas hastalığı geçirmiş 
olanlar.
- 6 aydan küçük çocuklar.
- Ateşli hastalık geçirenler ( Ateşli 
hastalık tamamen düzelene ka-
dar aşı yapılmaz )

Sonbaharda artan bu tip has-
talıklardan korunmak için vü-
cut direncini arttırmak gerekir. 
İyi beslenme, vitamin destekle-
ri, düzenli uyku, spor ve mevsim 
şartlarına uygun giyinmek ba-
sit, bilinen ama etkili yollardır. 
Enfeksiyonu olan kişilerin solu-
num yolu temasının engellenme-
si ( maske kullanmak, evde istira-
hat ederek kalabalık ortamlardan 
uzaklaşılması , hapşırma sırasın-
da ağız ve burunun kağıt mendil-
le kapatılması vb.) ve ellerini sık 
yıkayarak mikropları çevresinde-
kilere kirli ellerle bulaştırmaması 
en önemli korunma yoludur. Bu 
sayede özellikle kalabalık bölge-
lerde hastalığın yaygın hale gel-
mesi engellenebilir.

Sonbahar hastalıkları denilince akla ilk olarak bu mevsimde 
iklimsel, sosyal ve fiziksel değişikliklere bağlı olarak ortaya 

çıkan veya sıklığı artan hastalıklar gelmektedir.
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